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Predlog spremembe 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

 2. poudarja pomen dodeljenih 
proračunskih sredstev v poglavju 02 03 
predloga proračuna Komisije, saj verjame, 
da je mogoče z izboljšavami na področju 
obveščanja in certificiranja izboljšati 
delovanje notranjega trga; prav tako meni, 
da je dodelitev proračunskih sredstev na 
področju standardizacije in uskladitve 
zakonodaje upravičena, saj bodo ti ukrepi 
olajšali delovanje in povečali 
konkurenčnost podjetij, hkrati pa 
evropskim potrošnikom zagotovili varnejše 
izdelke in storitve;

2. poudarja pomen dodeljenih proračunskih 
sredstev v poglavju 02 03 predloga 
proračuna Komisije, saj verjame, da je 
mogoče z izboljšavami na področju 
obveščanja in certificiranja izboljšati 
delovanje notranjega trga, ne da bi kakor 
koli omejili možnost, da države članice 
prevzamejo vodilno vlogo pri določanju 
obveznih standardov na področjih, kot so 
varnost hrane, dobro počutje živali, 
varstvo okolja in socialne pravice; prav 
tako meni, da je dodelitev proračunskih 
sredstev na področju standardizacije in 
uskladitve zakonodaje upravičena, saj bodo 
ti ukrepi olajšali delovanje in povečali 
konkurenčnost podjetij, hkrati pa 
evropskim potrošnikom zagotovili varnejše 
izdelke in storitve;

Or. xm

Predlog spremembe 2
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k financiranju pilotnega projekta 
z naslovom „Forum o enotnem trgu“, 
vsakoletnega dogodka, na katerem se 
sestanejo predstavniki institucij EU, držav 
članic in drugih interesnih skupin, da bi 
se tesneje zavezali prenosu, uporabi in 
izvrševanju zakonodaje o notranjem trgu 
ter oblikovali platformo za izmenjavo 

5. poziva k financiranju pilotnega projekta 
z naslovom „Forum o enotnem trgu“, 
vsakoletnega dogodka, ki bi se odvijal 
enkrat letno v državi članici, ki predseduje 
EU, na njem pa se sestanejo predstavniki
državljanov, podjetij in potrošniških 
organizacij ter predstavniki držav članic 
in institucij EU, da bi se jasno zavezali 
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najboljše prakse med nacionalnimi 
upravami; poleg tega poziva k 
financiranju pilotnega projekta, ki bi v 
obliki neodvisne ankete ugotovil, katerih 
je 20 najbolj perečih razlogov za 
nezadovoljstvo in frustracije državljanov 
in podjetij, zlasti malih in srednje velikih 
podjetij, na notranjem trgu;

prenosu, uporabi in izvrševanju zakonodaje 
o enotnem trgu; meni, da mora biti 
namen tega dogodka odprava napačnega 
prenosa, nepravilne uporabe in 
neustreznega izvajanja zakonodaje o 
enotnem trgu z boljšim usklajevanjem in 
upravljanjem enotnega trga; meni, da 
mora dogodek postati pomembno 
prizorišče za izmenjavo praktičnih zgledov 
med interesnimi skupinami in za 
obveščanje državljanov o njihovih 
pravicah na enotnem trgu; prav tako 
zahteva, da udeleženci na tem dogodku 
obravnavajo 20 najbolj perečih težav, 
izzivov in priložnosti za državljane in 
podjetja, ki bi jih opredelila Komisija;
meni, da je treba ustanoviti delovno 
skupino poslancev Evropskega 
parlamenta ter predstavnikov Komisije in 
predsedstva Sveta v času dogodka, ki bo 
opredelila podrobnosti o dogodku;

Or. en

Predlog spremembe 3
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je rahlo povečanje zneska, 
dodeljenega proračunski vrstici 14 04 02 za 
program Carine 2013, upravičeno in 
primerno za uresničitev ciljev na tem 
področju politike, kot so okrepitev varnosti 
in varstvo zunanjih meja, podpora boju 
proti nezakonitemu trgovanju in goljufijam 
ter izboljšanje učinkovitosti carinskih 
sistemov; podpira dosežek ciljev programa 
z izboljšanjem usklajevanja in sodelovanja 
med državami članicami, spodbujanjem 
izmenjav najboljših praks, znanja in 
izkušenj ter spremljanjem pravilne uporabe 
zakonodaje Unije;

6. meni, da je rahlo povečanje zneska, 
dodeljenega proračunski vrstici 14 04 02 za 
program Carine 2013, upravičeno in 
primerno za uresničitev ciljev na tem 
področju politike, kot so okrepitev varnosti 
in varstvo zunanjih meja, podpora boju 
proti nezakonitemu trgovanju in goljufijam 
ter izboljšanje učinkovitosti carinskih 
sistemov; podpira dosežek ciljev programa 
z izboljšanjem usklajevanja in sodelovanja 
med državami članicami, spodbujanjem 
izmenjav najboljših praks, znanja in 
izkušenj ter spremljanjem pravilne uporabe 
zakonodaje Skupnosti; poudarja, kako 
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pomembni so programi usposabljanja za 
nacionalne carinske uradnike;

Or. en

Predlog spremembe 4
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je znesek, ki je dodeljen 
proračunski vrstici 17 02 02 na področju 
potrošniške politike, upravičen in ustrezen 
za oblikovanje notranjega trga z varnimi 
proizvodi in storitvami ter enakimi 
pravicami za vse potrošnike; poudarja 
pomen tesnega sodelovanja med Unijo, 
državami članicami in tretjimi državami, 
vključno z Združenimi državami Amerike, 
Kitajsko in Indijo, v zvezi z 
učinkovitejšimi mehanizmi izvajanja, da bi 
dosegli večje zaupanje potrošnikov; poziva 
Komisijo, naj razvije temeljno znanje ter 
programe usposabljanja na področju 
tržnega nadzora; prav tako meni, da so 
skupna prizadevanja na področju 
izobraževanja potrošnikov, zlasti v zvezi s 
finančno pismenostjo, prednostna naloga;

7. meni, da je znesek, ki je dodeljen 
proračunski vrstici 17 02 02 na področju 
potrošniške politike, upravičen in ustrezen 
za oblikovanje notranjega trga z varnimi 
proizvodi in storitvami ter enakimi 
pravicami za vse potrošnike; poudarja 
pomen tesnega sodelovanja med 
Skupnostjo, državami članicami in tretjimi 
državami, vključno z Združenimi državami 
Amerike, Kitajsko in Indijo, v zvezi z 
učinkovitejšimi mehanizmi izvajanja, da bi 
dosegli večje zaupanje potrošnikov; poziva 
Komisijo, naj razvije temeljno znanje ter 
programe usposabljanja na področju 
tržnega nadzora; prav tako meni, da so 
skupna prizadevanja na področju 
izobraževanja potrošnikov, zlasti v zvezi s 
finančno pismenostjo, prednostna naloga;
prav tako poziva Komisijo, naj podpre 
delovanje mreže za sodelovanje na 
področju varstva potrošnikov, da bi 
izvršilnim organom, ki v državah članicah 
delujejo na področju varstva potrošnikov, 
zagotovili učinkovitejšo rabo mehanizmov 
za sodelovanje na tem področju; opozarja, 
da mreža evropskih potrošniških centrov 
potrebuje ustrezna sredstva za krepitev 
zaupanja potrošnikov v enotni trg;
poudarja pomembno vlogo potrošniških 
organizacij pri ozaveščanju v Uniji ter se 
zavzema za financiranje njihovih 
projektov; v skladu s tem zahteva, da se 
podaljša program TRACE, ki 
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potrošniškim organizacijam s pomočjo 
dejavnosti usposabljanja omogoča, da 
vzpostavijo močne ter učinkovite 
organizacije in mreže;

Or. en


