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Predlog spremembe 1
Simon Busuttil, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da pravilno delovanje 
enotnega trga pospešuje razvoj evropskega 
območja svobode, varnosti in pravice in 
prispeva h krepitvi evropskega modela 
socialnega tržnega gospodarstva;

1. poudarja, da pravilno delovanje 
enotnega trga pospešuje razvoj evropskega 
območja svobode, varnosti in pravice in 
prispeva h krepitvi evropskega modela 
socialnega tržnega gospodarstva; prav tako 
priznava, da bo vzpostavitev Evropskega 
območja svobode, varnosti in pravice 
okrepila enotni trg, zlasti varstvo 
potrošnikov;

Or.en

Predlog spremembe 2
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva države članice, naj zagotovijo 
pravilen in pravočasen prenos ter pravilno 
in pravočasno izvajanje in izvrševanje 
zakonodaje enotnega trga, da bi zagotovili 
enake konkurenčne pogoje in bi EU 
postala območje, na katerem bi bila 
resnično zagotovljena prost pretok in 
visoka raven varstva potrošnikov;

Or.en
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Predlog spremembe 3
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. odobrava, da bo poročilo o državljanstvu 
za leto 2010 obravnavalo tudi ovire, s 
katerimi se srečujejo državljani pri 
čezmejni oskrbi z blagom in storitvami, in 
predlagalo najboljše načine za njihovo 
reševanje; priporoča, da Komisija opravi 
neodvisno raziskavo, da opredeli 20 z 
enotnim trgom povezanih razlogov za 
nezadovoljstvo in razočaranje, s katerimi 
se državljani dnevno srečujejo;

2. odobrava, da bo poročilo o državljanstvu 
za leto 2010 obravnavalo tudi ovire, s 
katerimi se srečujejo državljani pri 
čezmejni oskrbi z blagom in storitvami, in 
predlagalo najboljše načine za njihovo 
reševanje; pozdravlja ukrepe, ki jih je 
Evropska Komisija sprejela kot odziv na 
Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 
20. maja 2010 o uresničitvi enotnega trga 
za potrošnike in državljane, ki vsebuje 
poziv k neodvisni raziskavi za določitev 20 
z enotnim trgom povezanih razlogov za 
nezadovoljstvo in razočaranje, s katerimi 
se državljani dnevno srečujejo;

Or.en

Predlog spremembe 4
Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da 12. člen Pogodbe o 
delovanju Evropske unije kot splošna 
določba ponovno potrjuje, da je treba pri 
opredeljevanju in izvajanju drugih politik 
in dejavnosti Unije upoštevati varstvo 
potrošnikov; poudarja pomen nove 
predlagane direktive o pravicah 
potrošnikov;

3. poudarja, da 12. člen Pogodbe o 
delovanju Evropske unije kot splošna 
določba ponovno potrjuje, da je treba pri 
opredeljevanju in izvajanju drugih politik 
in dejavnosti Unije upoštevati varstvo 
potrošnikov; poudarja pomen nove 
predlagane direktive o pravicah 
potrošnikov ter prihajajoče posodobitve 
direktive o paketnem potovanju, direktive 
o nepoštenih poslovnih praksah in 
direktive o zavajajočem in primerjalnem 
oglaševanju;

Or.en
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Predlog spremembe 5
Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da bo Komisija skušala 
poiskati nadaljnje rešitve za odstranitev 
ovir prostemu pretoku, npr. s poročilom o 
državljanstvu; poudarja, da je odstranitev 
ovir prostemu pretoku na enotnem trgu 
ključnega pomena; ugotavlja, kako 
nemoten prost pretok krepi samozavest 
državljanov in jih izpostavlja večjemu 
številu priložnosti za zaposlitev;

Or.en

Predlog spremembe 6
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno poziva Komisijo, naj razmisli o 
sprejetju „državljanske listine“, ki bi 
vključevala različne vidike pravice do 
prebivanja in dela kjerkoli v EU;

4. ponovno poziva1 Komisijo, naj razmisli 
o sprejetju „državljanske listine“, ki bi 
vključevala različne vidike pravice do 
prebivanja in dela kjerkoli v EU; poudarja, 
da je treba zagotoviti vzajemno 
priznavanje uradnih dokumentov 
nacionalnih uprav;
[1] Resolucija Evropskega parlamenta z 
dne 20. maja 2010 o uresničitvi enotnega 
trga za potrošnike in državljane 
(2010/2011(INI))

Or.en
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Predlog spremembe 7
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je potreben prožnejši in 
bolj mobilen trg delovne sile ter da je 
treba spodbujati več mobilnosti in večjo 
uporabo pravic do prostega pretoka v 
okviru notranjega trga;

Or.en

Predlog spremembe 8
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da je potrebna dejanska 
mobilnost evropskih pacientov na 
področju zdravstvenega varstva med 
državami članicami; spodbuja podporne 
ukrepe, namenjene pospeševanju 
povezovanja trgov ter širjenju znanja in 
najboljše tehnologije v zdravstvenem 
sektorju na notranjem trgu;

Or.en

Predlog spremembe 9
Pier Antonio Panzeri, Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poudarja pomen izvajanja direktive o 
poklicnih kvalifikacijah in potrebo po 
ugotovitvi vzrokov, zaradi katerih je v 
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državah članicah prišlo do takšnih težav 
pri njenem izvajanju; priznava, da bo 
rešitev težav pri izvajanju te direktive 
prispevala k uspešni uresničitvi cilja o 
življenju in delu kjer koli v Evropski uniji 
v prihodnje;

Or. en

Predlog spremembe 10
Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba hitro doseči večjo 
pravno varnost, jasnost pogodbenih 
odnosov in dostop do ustreznih, cenovno 
sprejemljivih in učinkovitih pritožbenih 
mehanizmov;

5. poudarja, da je treba hitro doseči večjo 
pravno varnost, jasnost pogodbenih 
odnosov in dostop do ustreznih, cenovno 
sprejemljivih in učinkovitih odškodninskih 
sistemov, vključno z alternativnimi 
mehanizmi za reševanje sporov;

Or.en

Predlog spremembe 11
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba hitro doseči večjo 
pravno varnost, jasnost pogodbenih
odnosov in dostop do ustreznih, cenovno 
sprejemljivih in učinkovitih pritožbenih 
mehanizmov;

5. poudarja, da je treba hitro doseči večjo 
pravno varnost, jasnost pogodbenih 
odnosov in dostop do ustreznih, cenovno 
sprejemljivih in učinkovitih odškodninskih 
sistemov, vključno z mehanizmi 
kolektivnih odškodnin;

Or.en
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Predlog spremembe 12
Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja pomen čezmejnega 
pravosodja pri reševanju primerov 
goljufije in zavajajoče poslovne prakse, ki 
izvirajo iz ene države članice, njihove 
žrtve pa so posamezniki, nevladne 
organizacije ter mala in srednja podjetja v
drugih državah članicah;

Or.en

Predlog spremembe 13
Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil, Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. odločno podpira Komisijo pri njenem 
prizadevanju za uzakonitev zakonodaje, ki 
bi znižala stroške poslovanja in transakcij, 
zlasti za mala in srednja podjetja;

Or.en

Predlog spremembe 14
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. podpira vse pobude, da bi MSP, ki 
poslujejo čezmejno na celotnem ozemlju 
EU, podprli z realnim zmanjšanjem 
upravnega, finančnega in regulativnega 
bremena; odobrava prihajajočo revizijo 

6. podpira skupne pobude Komisije in 
držav članic, da bi MSP, ki poslujejo 
čezmejno na celotnem ozemlju EU, podprli 
z realnim zmanjšanjem upravnega, 
finančnega in regulativnega bremena;
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direktive o zamudah pri plačilih; odobrava prihajajočo revizijo direktive o 
zamudah pri plačilih;

Or.en

Predlog spremembe 15
Olle Schmidt, Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. podpira vse pobude, da bi MSP, ki 
poslujejo čezmejno na celotnem ozemlju 
EU, podprli z realnim zmanjšanjem
upravnega, finančnega in regulativnega 
bremena; odobrava prihajajočo revizijo 
direktive o zamudah pri plačilih;

6. podpira vse pobude, da bi MSP, ki 
poslujejo čezmejno na celotnem ozemlju 
EU, podprli z zmanjšanjem birokracije, da 
bi dosegli realno zmanjšanje upravnega, 
finančnega in regulativnega bremena;
odobrava prihajajočo revizijo direktive o 
zamudah pri plačilih;

Or.en

Predlog spremembe 16
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj z zakonodajnimi pa 
tudi z nezakonodajnimi ukrepi poskrbi za 
odstranitev vseh ovir pri razvoju e-
trgovine; poudarja, da je treba povečati 
zaupanje potrošnikov in podjetnikov v 
čezmejno e-trgovino.

7. poziva Komisijo, naj z zakonodajnimi pa 
tudi z nezakonodajnimi ukrepi poskrbi za 
odstranitev vseh ovir pri razvoju e-
trgovine, ki so bile nazadnje ugotovljene v 
digitalni agendi za leto 2010; poudarja, da 
je treba povečati zaupanje potrošnikov in 
podjetnikov v čezmejno e-trgovino, in 
sicer tudi z okrepitvijo boja proti 
kibernetskemu kriminalu in ponarejanju;
poziva k oblikovanju Listine EU o 
pravicah potrošnikov na področju spletnih 
storitev in e-trgovine.

Or.en
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Predlog spremembe 17
Olle Schmidt, Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj z zakonodajnimi pa 
tudi z nezakonodajnimi ukrepi poskrbi za 
odstranitev vseh ovir pri razvoju e-
trgovine; poudarja, da je treba povečati 
zaupanje potrošnikov in podjetnikov v 
čezmejno e-trgovino.

7. poziva Komisijo, naj z zakonodajnimi pa 
tudi z nezakonodajnimi ukrepi poskrbi za 
odstranitev vseh ovir pri razvoju e-
trgovine; poziva k hitri rešitvi čezmejnih 
trgovinskih težav pri spletnih potrošniških 
nakupih, zlasti v zvezi s plačili in 
čezmejnimi dostavami; poudarja, da je 
treba povečati zaupanje potrošnikov in 
podjetnikov v čezmejno e-trgovino.

Or.en


