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Predlog spremembe 1
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja povečanje sredstev v 
poglavjih 12 01 in 12 02, ki je potrebno
zaradi koristi, ki jih prinaša enotni trg 
gospodarstvu EU kot celoti, zlasti med 
gospodarsko recesijo; zato poziva 
Komisijo, da pripravi predloge, kako 
odstraniti preostale ovire za enotni trg in 
povečati te koristi; poudarja pomen 
storitvenega sektorja za enotni trg in meni, 
da je izvajanje direktive o storitvah ključna 
prednostna naloga; spodbuja Komisijo, da 
okrepi svoja prizadevanja za politiko, ki 
temelji na dokazih, na podlagi dobrega 
poznavanja trga, ekonomske analize in 
izbire ustreznih instrumentov; poleg tega 
poziva Komisijo, da tesno sodeluje z 
državami članicami in oblikuje upravno 
kulturo, ki bo usmerjena v preprostejšo 
pravno ureditev in učinkovito reševanje 
težav; s tem v zvezi poudarja pomen 
delavnic, izmenjav uradnikov in drugih 
dejavnosti usposabljanja za pomoč 
uradnikom in sodnikom pri pravilnem 
prevzemanju, uporabi in izvajanju 
predpisov o notranjem trgu;

3. pozdravlja predlagana manjša 
povečanja sredstev v poglavjih 12 01 in 12 
02, ki so potrebna zaradi koristi, ki jih 
prinaša enotni trg gospodarstvu EU kot 
celoti, zlasti med gospodarsko recesijo; 
zato poziva Komisijo, da pripravi predloge, 
kako odstraniti preostale ovire za enotni trg 
in povečati te koristi; poudarja pomen 
storitvenega sektorja za enotni trg in meni, 
da je izvajanje direktive o storitvah ključna 
prednostna naloga; spodbuja Komisijo, da 
okrepi svoja prizadevanja za politiko, ki 
temelji na dokazih, na podlagi dobrega 
poznavanja trga, ekonomske analize in 
izbire ustreznih instrumentov; poleg tega 
poziva Komisijo, da tesno sodeluje z 
državami članicami in oblikuje upravno 
kulturo, ki bo usmerjena v preprostejšo 
pravno ureditev in učinkovito reševanje 
težav; poudarja potrebo po tem, da se 
upravni postopki, potrebni za izvajanje 
direktiv, opravljajo prek spleta, in da se 
poenostavijo administrativne formalnosti, 
povezane z uresničevanjem osrednjih 
ukrepov, in ne samo ukrepov za njihovo 
naknadno ocenjevanje; s tem v zvezi 
poudarja pomen delavnic, izmenjav 
uradnikov in drugih dejavnosti 
usposabljanja za pomoč uradnikom in 
sodnikom pri pravilnem prevzemanju, 
uporabi in izvajanju predpisov o notranjem 
trgu, in spodbuja njihovo poenostavitev in 
preprečevanje pojava novih ovir;

Or. pt
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Predlog spremembe 2
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja uvedbo ločene proračunske 
vrstice za mrežo SOLVIT v proračunu za 
leto 2009 in poziva k dodatnemu 
povečanju sredstev v tej vrstici v proračunu 
za leto 2010; poziva države članice, da 
povečajo človeške in finančne vire, 
namenjene tej mreži, ki je učinkovit 
brezplačni mehanizem izvensodne 
poravnave sporov; zahteva, da Komisija 
okrepi svoja prizadevanja za financiranje 
usposabljanja in promocijske dejavnosti 
mreže SOLVIT v vseh državah članicah; 
spodbuja Komisijo, naj pospeši tudi 
racionalizacijo različnih služb, ki 
zagotavljajo informacije in svetovanje v 
zvezi z enotnim trgom; zato močno podpira 
zasnovo podpornih storitev za enotni trg z 
oblikovanjem enotne spletne strani;

4. pozdravlja uvedbo ločene proračunske 
vrstice za mrežo SOLVIT v proračunu za 
leto 2009 in poziva k dodatnemu 
povečanju sredstev v tej vrstici v proračunu 
za leto 2010; poziva države članice, da 
povečajo človeške in finančne vire, 
namenjene tej mreži, ki je učinkovit 
brezplačni mehanizem izvensodne 
poravnave sporov, in se pri tem izognejo 
vpeljavi postopkov v pravni sistem, ki zelo 
pogosto zapletejo stvari, in kjer obstoječi 
mehanizmi garancije za varovanje 
posameznikov pogosto ovirajo dostop do 
pravice; zahteva, da Komisija okrepi svoja 
prizadevanja za financiranje usposabljanja 
in promocijske dejavnosti mreže SOLVIT 
v vseh državah članicah; spodbuja 
Komisijo, naj pospeši tudi racionalizacijo 
različnih služb, ki zagotavljajo informacije 
in svetovanje v zvezi z enotnim trgom; zato 
močno podpira zasnovo podpornih storitev 
za enotni trg z oblikovanjem enotne spletne 
strani;

Or. pt

Predlog spremembe 3
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je znesek, dodeljen v poglavju 
14 04 za program Carine 2013, primeren
za uresničitev ciljev na tem področju 
politike, kot so okrepitev varnosti in 

5. meni, da je povečanje zneska, 
dodeljenega v poglavju 14 04 za program 
Carine 2013, upravičeno in primerno za 
uresničitev ciljev na tem področju politike, 
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varstvo zunanjih meja, podpora boju proti 
nezakonitemu trgovanju in goljufijam ter 
izboljšanje učinkovitosti carinskih 
sistemov; poudarja, da program prispeva k 
doseganju teh ciljev z izboljšanjem 
usklajevanja in sodelovanja med državami 
članicami, spodbujanjem izmenjav 
najboljših praks, znanja in izkušenj ter 
spremljanjem pravilne uporabe zakonodaje 
Skupnosti;

kot so okrepitev varnosti in varstvo 
zunanjih meja, ki so se dodatno razširile, 
podpora boju proti nezakonitemu trgovanju 
in goljufijam ter izboljšanje učinkovitosti 
carinskih sistemov; poudarja, da program 
prispeva k doseganju teh ciljev z 
izboljšanjem usklajevanja in sodelovanja 
med državami članicami, spodbujanjem 
izmenjav najboljših praks, znanja in 
izkušenj ter spremljanjem pravilne uporabe 
zakonodaje Skupnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 4
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja vlogo potrošniške politike v 
poglavju 17 02 pri razvoju notranjega trga 
z varnimi proizvodi in storitvami, enakimi 
pravicami za vse potrošnike in enakimi 
konkurenčnimi pogoji za podjetja; 
poudarja pomen tesnega sodelovanja med 
Skupnostjo, državami članicami in tretjimi 
državami, vključno z Združenimi državami 
in Kitajsko, v zvezi z učinkovitejšimi 
mehanizmi izvajanja, da bi dosegli večje 
zaupanje potrošnikov, zlasti med 
gospodarsko recesijo; zahteva, da Komisija 
razvije temeljno znanje ter programe 
usposabljanja na področju tržnega nadzora, 
ki bodo okrepili obstoječe strukture 
sodelovanja med pristojnimi organi; poziva 
Komisijo, da predlaga nadaljnje ukrepe 
Skupnosti za okrepitev evropskih 
potrošniških centrov; meni, da so skupna 
prizadevanja na področju izobraževanja 
potrošnikov, zlasti v zvezi s finančno 
pismenostjo, ne glede na starost in raven 
izobrazbe potrošnikov, prednostna naloga;

6. poudarja vlogo potrošniške politike v 
poglavju 17 02 pri razvoju notranjega trga 
z varnimi proizvodi in storitvami, enakimi 
pravicami za vse potrošnike in enakimi 
konkurenčnimi pogoji za podjetja; vendar 
opozarja, da je prišlo do upadanja pojava, 
kar pa je nezdružljivo z ambicioznim 
načrtom sodelovanja med Skupnostjo, 
državami članicami in tretjimi državami, 
vključno z Združenimi državami in 
Kitajsko, v zvezi z učinkovitejšimi 
mehanizmi izvajanja, da bi dosegli večje 
zaupanje potrošnikov, zlasti med 
gospodarsko recesijo; zahteva, da Komisija 
razvije temeljno znanje ter programe 
usposabljanja na področju tržnega nadzora, 
ki bodo okrepili obstoječe strukture 
sodelovanja med pristojnimi organi; poziva 
Komisijo, da predlaga nadaljnje ukrepe 
Skupnosti za okrepitev evropskih 
potrošniških centrov; meni, da so skupna 
prizadevanja na področju izobraževanja 
potrošnikov prednostna naloga, zlasti v 
zvezi s finančno pismenostjo in 
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komunikacijskimi sistemi ter mrežami, ne 
glede na starost in raven izobrazbe 
potrošnikov;

Or. pt

Predlog spremembe 5
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. priznava pomen spremljanja 
potrošniških trgov s konsolidacijo 
pregledov stanja in študij, povezanih s 
trgom, ki temeljijo na zbirki podatkov o 
vedenju potrošnikov in delovanju teh 
trgov; zato poziva k nadaljnjemu 
pripravljalnemu ukrepu z naslovom 
"Spremljevalni ukrepi na področju 
potrošniške politike", ki bi omogočil 
nadaljevanje obstoječih raziskav in študij 
in financiranje nadaljnjih tržnih raziskav 
ter tako izboljšal kakovost pregleda 
potrošniških trgov.

7. priznava pomen in poudarja spremljanja 
potrošniških trgov s konsolidacijo 
pregledov stanja in študij, povezanih s 
trgom, ki temeljijo na zbirki podatkov o 
vedenju potrošnikov in delovanju teh 
trgov; zato poziva k nadaljnjemu 
pripravljalnemu ukrepu z naslovom 
"Spremljevalni ukrepi na področju 
potrošniške politike", ki bi omogočil 
nadaljevanje obstoječih raziskav in študij 
in financiranje nadaljnjih tržnih raziskav 
ter tako izboljšal kakovost pregleda 
potrošniških trgov.

Or. pt


