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Predlog spremembe 1
Liem Hoang Ngoc

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je učinkovito delujoč notranji trg 
nujen za oblikovanje stabilnega in
inovativnega gospodarskega okolja, v 
katerem se potrošniki počutijo svobodni 
pri potrošnji in podjetja pri ustvarjanju 
novih delovnih mest,

A. ker je učinkovito delujoč notranji trg 
nujen za oblikovanje stabilnega in 
inovativnega gospodarskega okolja, v 
katerem potrošniki lahko kupujejo blago 
in storitve po najnižjih cenah, podjetja pa 
ustvarjajo nova delovna mesta,

Or. fr

Predlog spremembe 2
Liem Hoang Ngoc

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker pozdravlja objavo pregleda stanja 
notranjega trga, saj prispeva k 
zmanjševanju primanjkljajev pri prenosu,

G. ker objava pregleda stanja notranjega 
trga lahko prispeva k zmanjševanju 
primanjkljajev pri prenosu zakonodaje,
treba pa je sprejeti kakovostnejši pristop, 
ki se ne bo ustavil pri številkah, temveč bo 
omogočil, da se ugotovijo razlogi za ta 
primanjkljaj,

Or. fr

Predlog spremembe 3
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je cilj pregleda stanja notranjega H. čeprav se za pregled stanja notranjega 
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trga in pregleda stanja potrošniškega trga 
isti, izboljšati delovanje notranjega trga,

trga in pregled stanja potrošniškega trga 
uporablja različna metodologija z 
različnimi cilji in različnimi sklopi 
kazalnikov, imata isti splošni cilj, namreč
izboljšati delovanje notranjega trga,

Or. en

Predlog spremembe 4
Liem Hoang Ngoc

Predlog resolucije
Uvodna izjava M a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ma. ker za ponavljajoče se primere, ko 
zakonodaja ni prenešena ali je nepravilno 
prenešena, ni nujno krivo pomanjkanje 
volje držav članic, temveč pomanjkanje 
jasnosti ali skladnosti na ravni posamezne 
evropske zakonodaje; ker je zato zaželeno, 
da pregled stanja ni samo sredstvo 
pritiska na države članice, marveč tudi 
orodje dialoga, ki omogoča boljše 
razumevanje težav, s katerimi se te države 
srečujejo pri prenosu zakonodaje,

Or. fr

Predlog spremembe 5
Róża Thun Und Hohenstein, Iliana Ivanova

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker bi pregled stanja notranjega trga 
moral, ob upoštevanju splošnega premika 
od zakonodaje do izvajanja v zvezi z 
notranjim trgom, redno zagotavljati 
natančnejše informacije o uporabi in 
uresničevanju zakonodaje o notranjem 
trgu, vključno s kazalniki o dejanski 

O. ker bi pregled stanja notranjega trga 
moral, ob upoštevanju splošnega premika 
od zakonodaje do izvajanja v zvezi z 
notranjim trgom, redno zagotavljati 
natančnejše informacije o uporabi in 
uresničevanju zakonodaje o notranjem 
trgu, vključno z objektivnimi kazalniki o 
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odprtosti posameznih trgov, in tako 
omogočiti boljše spremljanje rezultatov in 
usmeritev,

delovanju notranjega trga, kar bi 
omogočilo boljše spremljanje rezultatov in 
usmeritev,

Or. en

Predlog spremembe 6
Róża Thun Und Hohenstein

Predlog resolucije
Uvodna izjava O a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Qa. ker morajo poslanci Evropskega 
parlamenta obveščati svoje volivce o 
izvajanju zakonodaje o notranjem trgu, ki 
jih zadeva, in o načinih, kako lahko 
uveljavljajo svoje pravice, 

Or. en

Predlog spremembe 7
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Uvodna izjava O a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Oa. ker je delo Odbora za notranji trg in 
varstvo potrošnikov v Evropskem 
parlamentu omogočilo koristen vpogled v 
izvajanje, prenos in uveljavljanje ključne 
zakonodaje o notranjem trgu prek 
samoiniciativnih poročil, študij, delavnic 
in predstavitev, kar bo izvajal tudi v 
prihodnje,

Or. en
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Predlog spremembe 8
Róża Thun Und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. upa, da bodo Komisija in države članice 
tesno sodelovale in sprejele skupno
odgovornost, da bi v celoti izkoristile 
možnosti notranjega trga; poziva Komisijo, 
da z uporabo vseh svojih pristojnosti 
zagotovi učinkovito uporabo predpisov o 
notranjem trgu, vključno z učinkovitim 
spremljanjem trga, usklajevanjem, 
nadaljnjo poenostavitvijo zakonodaje in 
drugimi orodji za zmanjšanje upravnega 
bremena za državljane in podjetja;

2. poziva države članice, naj tesno 
sodelujejo s Komisijo in med seboj ter 
sprejmejo svoj delež odgovornosti, da bi v 
celoti izkoristile možnosti notranjega trga; 
poziva Komisijo, da z uporabo vseh svojih 
pristojnosti za zagotovitev učinkovite 
uporabe predpisov o notranjem trgu, 
vključno z učinkovitim spremljanjem trga, 
usklajevanjem, nadaljnjo poenostavitvijo 
zakonodaje in drugimi orodji za 
zmanjšanje upravnega bremena za 
državljane in podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 9
Liem Hoang Ngoc

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da je treba za omejitev tveganja 
primanjkljaja pri prenosu zakonodaje 
ukrepati v zgodnejši fazi in da bi morala 
Komisija bolje spremljati države članice v 
obdobju prenosa; meni, da bi bilo pri tem 
treba okrepiti dialog in izmenjavo 
informacij, da bi predvideli morebitne 
težave in jih poskušali rešiti do roka za 
prenos zakonodaje;

Or. fr
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Predlog spremembe 10
Liem Hoang Ngoc

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. zlasti podpira zamisel o tesnem 
sodelovanju nacionalnih parlamentov in 
drugih interesnih skupin med pogajanji in 
postopkom prenosa;

3. zlasti podpira zamisel o tesnem 
sodelovanju nacionalnih parlamentov in 
drugih interesnih skupin, kot so socialni 
partnerji, med pogajanji in postopkom 
prenosa zakonodaje;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. zlasti podpira zamisel o tesnem 
sodelovanju nacionalnih parlamentov in 
drugih interesnih skupin med pogajanji in
postopkom prenosa;

3. zlasti podpira zamisel o tesnem 
sodelovanju ter prizadevanju nacionalnih 
parlamentov in drugih interesnih skupin, 
med drugim tudi socialnih partnerjev, 
tako med pogajanji kot med postopkom 
prenosa;

Or. el

Predlog spremembe 12
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, kako pomembna sta odprt 
dialog in tesnejše sodelovanje med 
nacionalnimi parlamenti in Evropskim 
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parlamentom za nadaljnjo razpravo in 
podrobno preučitev težav, s katerimi se 
soočajo države članice v procesu 
prenašanja zakonodaje, saj je pravilen 
prenos in izvajanje direktiv na nacionalni 
ravni osnovni pogoj za učinkovito 
delovanje notranjega trga, konkurenčnost 
ter gospodarsko in družbeno stabilnost v 
EU;

Or. el

Predlog spremembe 13
Liem Hoang Ngoc

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, da organizira letni 
forum o notranjem trgu, na katerem bi 
sodelovali predstavniki institucij EU in 
držav članic ter druge zainteresirane strani, 
da bi oblikovali jasnejšo zavezanost 
prenosu, uporabi in izvajanju zakonodaje o 
notranjem trgu;

4. poziva Komisijo, da organizira letni 
forum o notranjem trgu, na katerem bi 
sodelovali predstavniki institucij EU in 
držav članic ter druge zainteresirane strani, 
kot so socialni partnerji, da bi oblikovali 
jasnejšo zavezanost prenosu, uporabi in 
izvajanju zakonodaje o notranjem trgu;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Morten Løkkegaard

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da bi moral biti tak forum o 
notranjem trgu pomembno izhodišče za 
izmenjavo najboljše prakse med 
nacionalnimi upravami;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Róża Thun Und Hohenstein, Iliana Ivanova

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, da redno vključuje v 
svoj pregled stanja notranjega trga 
natančnejše informacije o uporabi in 
uveljavljanju zakonodaje o notranjem trgu, 
vključno s kazalniki o dejanski odprtosti 
posameznih trgov;

5. poziva Komisijo, da redno vključuje v 
svoj pregled stanja notranjega trga 
natančnejše informacije o uporabi in 
uveljavljanju zakonodaje o notranjem trgu, 
vključno z objektivnimi kazalniki o 
delovanju notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 16
Liem Hoang Ngoc

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da bi bilo koristno, da bi 
Komisija k pregledu stanja notranjega 
trga sistematično priložila informacije o 
enem ali več področjih oz. besedilih, kot je 
to storila z dodatkom v zvezi z javnimi 
naročili;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Liem Hoang Ngoc

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. čeprav razume, da se pregled stanja 6. poziva, naj se pregled stanja notranjega 
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notranjega trga objavlja dvakrat letno in 
pregled stanja potrošniškega trga le enkrat 
letno, poziva, da se pregleda objavita
istočasno in se tako omogoči boljši splošen 
pregled razvoja notranjega trga;

trga in pregled stanja potrošniškega trga 
objavlja istočasno in enako pogosto, da se 
tako omogoči boljši splošen pregled 
razvoja notranjega trga in bolje uskladi 
delo na obeh področjih, hkrati pa se 
ohrani posebnost teh dveh instrumentov;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. čeprav razume, da se pregled stanja 
notranjega trga objavlja dvakrat letno in 
pregled stanja potrošniškega trga le enkrat 
letno, poziva, da se pregleda objavita
istočasno in se tako omogoči boljši splošen 
pregled razvoja notranjega trga;

6. poziva, naj se pregled stanja notranjega 
trga, poročilo mreže Solvit, Kažipot za 
državljane in pregled stanja potrošniškega 
trga objavijo istočasno, da se omogoči 
splošen pregled razvoja notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 19
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj razišče nove poti 
za odpravo preostalih ovir za dokončanje 
notranjega trga, tudi oblikovanje 
“preskusa glede notranjega trga” za vso 
predlagano novo zakonodajo EU, s čimer 
bi zagotovila, da predlagani novi ukrepi 
ne bi ogrožali notranjega trga;

Or. en
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Predlog spremembe 20
Morten Løkkegaard

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva, naj Parlament in Komisija 
dvakrat letno organizirata prireditev, na 
kateri bi objavili novi pregled stanja 
notranjega trga; predlaga, da bi tovrstna 
prireditev ozaveščala o rezultatih tega 
pregleda v širši javnosti in s tem 
prispevala k skupnemu pritisku za večjo 
skladnost z zakonodajo;

Or. en

Predlog spremembe 21
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. meni, da se pregled stanja notranjega 
trga pomembno prekriva z letnim 
pregledom Komisije glede uporabe 
zakonodaje Skupnosti; zato spodbuja 
Komisijo, naj letni pregled uporabi bolj 
strateško in se osredini na vertikalna 
področja politike, ki bi lahko pregledu 
stanja notranjega trga omogočila boljšo 
kvalitativno analizo; 

Or. en

Predlog spremembe 22
Morten Løkkegaard

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo, naj predstavi 
povzetek pregleda stanja notranjega trga, 
ki bo bralcu prijaznejši; predlaga, naj se 
povzetek objavi skupaj z njim, da bo 
prispeval k ozaveščanju o izzivih, ki jih 
osvetli ta pregled stanja;

Or. en

Predlog spremembe 23
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. je prepričan, da sta pravočasen in 
pravilen prenos zakonodaje o notranjem 
trgu ter kakovost izvirne zakonodaje 
povezana; zato opozarja, da je pomembno 
delo v zgodnejših fazah, vključno z zavezo 
spoštovanju načel boljše priprave 
zakonodaje, posvetovanju z državami 
članicami o prenosu zakonodaje in 
metodah izvajanja ter s potrebo po 
temeljitih ocenah učinka; 

Or. en

Predlog spremembe 24
Morten Løkkegaard

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj določi nekaj 
sklopov prenosa, v okviru katerih bi lahko 
nacionalne uprave izmenjale najboljšo 
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prakso in razpravljale o skupnih težavah, 
kadar se v nacionalno zakonodajo 
prenaša še posebej kompleksna 
zakonodaja o popolni uskladitvi;

Or. en

Predlog spremembe 25
Morten Løkkegaard

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. zato predlaga, naj se vključi tudi 
kazalnik, s katerim bi ločevali med 
direktivami, ki zahtevajo popolno ali 
minimalno uskladitev, tako da bi lahko 
ugotovili, ali je vzrok za zapoznel oziroma 
nepravilen prenos direktiv njihova 
kompleksnost;

Or. en

Predlog spremembe 26
Róża Thun Und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, da zagotovijo 
Komisiji korelacijske tabele, ki vsebujejo 
natančne informacije o sprejetih 
nacionalnih ukrepih za prenos direktiv, da 
bi Komisija lahko zagotovila natančnejše 
informacije o kakovosti prenosa; 

10. poziva države članice, da zagotovijo 
Komisiji korelacijske tabele, ki vsebujejo 
natančne informacije o sprejetih 
nacionalnih ukrepih za prenos direktiv, da 
bi Komisija lahko zagotovila natančnejše 
informacije o kakovosti prenosa; poziva 
Komisijo, naj opredeli najboljše prakse za 
pravočasen in pravilen prenos zakonodaje 
in jih sporoči državam članicam;

Or. en
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Predlog spremembe 27
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, da zagotovijo 
Komisiji korelacijske tabele, ki vsebujejo 
natančne informacije o sprejetih 
nacionalnih ukrepih za prenos direktiv, da 
bi Komisija lahko zagotovila natančnejše 
informacije o kakovosti prenosa;

10. poziva države članice, naj zagotovijo 
Komisiji korelacijske tabele, ki vsebujejo 
natančne informacije o sprejetih 
nacionalnih ukrepih za prenos direktiv, da 
bi Komisija lahko zagotovila natančnejše 
informacije o kakovosti prenosa; poziva jih 
tudi, naj nadgradijo sedanje smernice in 
izmenjave najboljše prakse, da bi se 
neposredno spoprijeli s primanjkljajem 
pri prevzemanju zakonodaje; 

Or. el

Predlog spremembe 28
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. ugotavlja, da nesorazmerno število 
postopkov za ugotavljanje kršitve jasno 
kaže, da imajo države članice težave pri 
prenašanju nekaterih vidikov zakonodaje; 
zato predlaga, naj se tovrstne informacije 
vključijo v pregled stanja notranjega trga 
in naj Komisija to upošteva ter uporabi 
kot podlago za pregled ali obstoječo 
zakonodajo spremeni;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da morajo države članice okrepiti 
učinkovito sodelovanje med nacionalnimi, 
regionalnimi in lokalnimi organi, ki 
sodelujejo pri uporabi predpisov o 
notranjem trgu, tako da zagotovijo in 
okrepijo vlogo notranjega trga v svojih 
nacionalnih upravah;

11. meni, da morajo države članice okrepiti 
učinkovito sodelovanje med nacionalnimi, 
regionalnimi in lokalnimi organi, ki 
sodelujejo pri uporabi predpisov o 
notranjem trgu, tako da zagotovijo in 
okrepijo vlogo usklajevanja notranjega 
trga v svojih nacionalnih upravah;

Or. en

Predlog spremembe 30
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja potrebo po ustreznem 
usposabljanju in izobraževanju javnih 
uslužbencev in sodnih organov v zvezi s 
predpisi o notranjem trgu;

12. poziva države članice, naj svojim 
javnim uslužbencem in sodnim organom 
zagotovijo redno usposabljanje o 
predpisih o notranjem trgu v sklopu 
obstoječih programov in mrež Skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 31
Morten Løkkegaard

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja potrebo po ustreznem 
usposabljanju in izobraževanju javnih 
uslužbencev in sodnih organov v zvezi s 

12. poudarja potrebo po ustreznem 
usposabljanju in izobraževanju državnih in 
lokalnih javnih uslužbencev in sodnih 
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predpisi o notranjem trgu; organov v zvezi s predpisi o notranjem 
trgu;

Or. en

Predlog spremembe 32
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj zakonodajo o 
notranjem trgu jemlje kot krožni proces, 
katerega pomemben del bi bile naknadne 
ocene, ki bi jih uporabili za ugotavljanje, 
ali zakonodaja izpolnjuje oziroma presega 
prvotno oceno učinka. Če je ne, naj 
ugotovi, kako bi jo lahko dopolnili ali 
spremenili, da bi zagotovili izpolnjevanje 
njenega prvotnega namena; 

Or. en

Predlog spremembe 33
Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. meni, da so informacije o notranjem 
trgu, ki jih je Komisija predstavila na
internetu, obsežne, a preveč razpršene; 
poziva jo, naj s sodelovanjem mreže 
Enterprise Europe Network portal 
„Evropa za vas – podjetja“ (Your Europe 
– Business) spremeni v osrednjo 
elektronsko kontaktno točko (vse na enem 
mestu) za podjetniške informacije o 
notranjem trgu in ga okrepi, da ne bi 
prišlo do nepotrebnega in 
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negospodarnega podvajanja struktur ter 
da bi izkoristili sinergijo, zlasti glede 
ponudbe informacij v skladu z direktivo o 
storitvah1; 

Or. de

Predlog spremembe 34
Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. opozarja na pomembno vlogo mreže 
Enterprise Europe Network pri tem, da bi 
mala in srednja podjetja čim bolje 
izkoristila možnosti, ki jih ponuja notranji 
trg; poudarja, da upravno breme omejuje 
dragocene vire in s tem onemogoča večjo 
osredinjenost na poglavitne naloge te 
mreže, namreč nuditi podporo, 
prilagojeno malim in srednjim podjetjem, 
poziva Komisijo, naj Enterprise Europe 
Network pritegne k še bolj ciljno 
usmerjenemu razširjanju informacij in 
zmanjševanju upravnega bremena za 
partnerje v tej mreži; 

Or. de

Predlog spremembe 35
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da morajo države članice s 15. meni, da morajo države članice s 
                                               
1 Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu 
(UL L 376, 27.12.2006, str. 36). 
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podporo Komisije izboljšati zmogljivosti 
mehanizmov za reševanje težav, zlasti 
sistema SOLVIT, da bi zagotovili 
učinkovitejša pravna sredstva; poziva 
države članice, da dodatno okrepijo mreže 
centrov SOLVIT z dodelitvijo dodatnih 
finančnih in človeških virov;

podporo Komisije izboljšati zmogljivosti 
mehanizmov za reševanje težav, zlasti 
sistema SOLVIT, da bi zagotovili 
učinkovitejša pravna sredstva; poudarja, 
da bi morali izkušnje iz mreže Solvit 
uporabiti pri sprejemanju nacionalne in 
evropske zakonodaje ter po potrebi izvesti 
strukturne ali regulativne spremembe; 
poziva države članice, da dodatno okrepijo 
mreže centrov Solvit z zagotovitvijo
dodatnih finančnih in človeških virov; 

Or. el

Predlog spremembe 36
Morten Løkkegaard

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj sprejme 
potrebne ukrepe, da bodo centri Solvit in 
njihove brezplačne storitve reševanja 
težav za evropska podjetja in državljane 
bolj prepoznavni;

Or. en


