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Predlog spremembe 1
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Evropski svet in Komisijo, naj se 
v evropskem semestru bolj osredotočita na 
enoten trg, ki predstavlja gospodarski 
steber EU; poudarja, da mora biti enoten 
trg v središču evropskega gospodarskega 
upravljanja, ki je osredotočeno na cilj 
spodbujanja rasti, zaposlovanja in socialne 
kohezije, kar se skuša doseči z odpravo 
notranjih neravnovesij in ustvarjanjem 
dinamike v smeri zbliževanja 
konkurenčnosti;

1. poziva Evropski svet in Komisijo, naj se 
v evropskem semestru bolj osredotočita na 
enoten trg, ki predstavlja gospodarski 
steber EU, da bi v celoti izkoristili 
potencial storitvenega sektorja, pritegnili 
zasebni kapital za financiranje 
inovativnih projektov, posodobili 
določanje standardov in spodbudili 
učinkovito rabo energije; poudarja, da 
mora biti enoten trg v središču evropskega 
gospodarskega upravljanja, ki je 
osredotočeno na cilj spodbujanja rasti, 
zaposlovanja in socialne kohezije, kar se 
skuša doseči z odpravo notranjih 
neravnovesij in ustvarjanjem dinamike v 
smeri zbliževanja konkurenčnosti;

Or. lt

Predlog spremembe 2
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Evropski svet in Komisijo, naj se 
v evropskem semestru bolj osredotočita na 
enoten trg, ki predstavlja gospodarski 
steber EU; poudarja, da mora biti enoten 
trg v središču evropskega gospodarskega 
upravljanja, ki je osredotočeno na cilj 
spodbujanja rasti, zaposlovanja in socialne 
kohezije, kar se skuša doseči z odpravo 
notranjih neravnovesij in ustvarjanjem 

1. poziva Evropski svet in Komisijo, naj se 
v evropskem semestru bolj osredotočita na 
enoten trg, ki predstavlja gospodarski 
steber EU; poudarja, da mora biti enoten 
trg v središču evropskega gospodarskega 
upravljanja, ki je osredotočeno na cilj 
spodbujanja rasti, zaposlovanja in socialne 
kohezije, kar se skuša doseči z odpravo 
notranjih neravnovesij in krepitvijo 
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dinamike v smeri zbliževanja 
konkurenčnosti;

konkurenčnosti;

Or. de

Predlog spremembe 3
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Evropski svet in Komisijo, naj se 
v evropskem semestru bolj osredotočita na 
enoten trg, ki predstavlja gospodarski 
steber EU; poudarja, da mora biti enoten 
trg v središču evropskega gospodarskega 
upravljanja, ki je osredotočeno na cilj 
spodbujanja rasti, zaposlovanja in socialne 
kohezije, kar se skuša doseči z odpravo 
notranjih neravnovesij in ustvarjanjem 
dinamike v smeri zbliževanja 
konkurenčnosti;

1. poziva Evropski svet in Komisijo, naj se 
v evropskem semestru bolj osredotočita na 
enoten trg, ki predstavlja gospodarski 
steber EU; poudarja, da mora biti enoten 
trg v središču evropskega gospodarskega 
upravljanja, ki je osredotočeno na cilj 
spodbujanja pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti, zaposlovanja in socialne 
kohezije, kar se skuša doseči z odpravo 
notranjih neravnovesij in ustvarjanjem 
dinamike v smeri zbliževanja 
konkurenčnosti;

Or. en

Predlog spremembe 4
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. pozdravlja dejstvo, da je izkoriščanje 
potenciala enotnega trga v letnem 
pregledu rasti 2011 navedeno kot eden od 
desetih ciljev, ki jih je treba uresničiti do 
leta 2012; 

Or. de
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Predlog spremembe 5
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Evropski svet in Komisijo, naj z 
namenom utrditi enotni digitalni trg 
razširita evropski semester tako, da bo 
vključeval pregled napredka pri 
vzpostavljanju visoko zmogljivih 
širokopasovnih omrežij, tudi pri izvajanju 
obveznosti glede dostopa do trga in 
okrepljenih pravic potrošnikov, vključno s 
popolnimi informacijami o pogodbi in 
ceni ter prenosljivostjo številk; nadalje 
poziva Komisijo in države članice, naj 
poročajo o izvajanju ukrepov za znižanje 
cen podatkovnega gostovanja leta 2012 ter 
ukrepov v zvezi z „računalništvom v 
oblaku“, „internetom stvari“, e-podpisi in 
spletno varnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 6
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poziva Komisijo, naj v letni pregled 
rasti 2012 vključi 12 prednostnih ukrepov 
akta za enotni trg, ki jih je treba sprejeti 
do konca leta 2012; 

Or. de
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Predlog spremembe 7
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. poziva države članice, naj izvedejo 
nadaljnje reforme v storitvenem sektorju v 
skladu s priporočili Komisije, zlasti z 
odpravo neupravičenih omejitev za 
svobodne poklice, trgovino na drobno in 
omrežne panoge, ter izboljšajo poslovno 
okolje z zmanjšanjem birokracije in 
povečanjem preglednosti pri oddaji javnih 
naročil; 

Or. de

Predlog spremembe 8
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1e. poziva Komisijo, naj države članice, za 
katere se je pri oceni njihovih nacionalnih 
programov reform izkazalo, da sredstev 
EU ne uporabljajo optimalno, konkretna 
opozori na področja z neizkoriščenim 
potencialom; 

Or. de

Predlog spremembe 9
Rafał Trzaskowski

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj januarja vsako leto 
vsem pristojnim parlamentarnim odborom, 
vključno z odborom, pristojnim za notranji 
trg, predstavi rezultate prejšnjega 
evropskega semestra in nov letni pregled 
rasti;

2. meni, da je treba nujno pojasniti vlogo 
Evropskega parlamenta v evropskem 
semestru in da mora biti gospodarski 
dialog namenjen krepitvi demokratične 
legitimnosti procesa z ustreznim 
parlamentarnim nadzorom; poziva 
Komisijo, naj januarja vsako leto vsem 
pristojnim parlamentarnim odborom, 
vključno z odborom, pristojnim za notranji 
trg, predstavi rezultate prejšnjega 
evropskega semestra in nov letni pregled 
rasti;

Or. en

Predlog spremembe 10
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj januarja vsako leto 
vsem pristojnim parlamentarnim odborom, 
vključno z odborom, pristojnim za notranji 
trg, predstavi rezultate prejšnjega 
evropskega semestra in nov letni pregled 
rasti;

2. poziva Komisijo, naj januarja vsako leto 
vsem pristojnim parlamentarnim odborom, 
vključno z odborom, pristojnim za notranji 
trg, predstavi rezultate prejšnjega 
evropskega semestra in nov letni pregled 
rasti, pri čemer naj v oba postopka vključi 
podrobne vložke odborov;

Or. en

Predlog spremembe 11
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj izvede letno oceno 
izvajanja enotnega trga v državah članicah 
v okviru njihovih nacionalnih programov 
reform;

4. poziva Komisijo, naj izvede letno oceno 
izvajanja enotnega trga v državah članicah 
v okviru njihovih nacionalnih programov 
reform ter v tem okviru preuči napredek 
pri prenosu in naknadnih pregledih;

Or. en

Predlog spremembe 12
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Svet in Komisijo, naj razširita 
obseg evropskega semestra z uporabo 
instrumentov, kot so pregled stanja 
notranjega trga in predlagani ukrepi iz 
akta za enotni trg;

5. poziva Komisijo, naj evropski semester 
še bolj sistematično poveže s tekočimi 
pobudami EU, kot so pregled stanja 
notranjega trga iz akta za enotni trg, da bi 
tako v celoti upoštevala dokončno 
oblikovanje enotnega trga in zagotovila 
doslednost evropske gospodarske politike;

Or. de

Predlog spremembe 13
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Svet in Komisijo, naj razširita 
obseg evropskega semestra z uporabo 
instrumentov, kot so pregled stanja 
notranjega trga in predlagani ukrepi iz akta 
za enotni trg;

5. poziva Svet in Komisijo, naj razširita 
obseg evropskega semestra z uporabo 
instrumentov, kot so pregled stanja 
notranjega trga in predlagani ukrepi iz akta 
za enotni trg, v povezavi z izvajanjem 
njenih 12 „vzvodov“, določenih kot glavne 
prednostne naloge;
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Predlog spremembe 14
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba pri izvajanju 
evropskega semestra upoštevati strategijo 
EU 2020; poleg tega meni, da morajo biti 
pobude, sprejete v okviru akta za enotni 
trg, usklajene s cilji sedmih vodilnih 
pobud strategije EU 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast ter da 
morajo prispevati k uresničevanju teh 
ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 15
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poleg tega poziva Svet in Komisijo, naj 
razširita obseg evropskega semestra, da bi 
tako bolje racionalizirala in vključila 
potrošniško politiko EU ter uporabila 
instrumente, kot je pregled stanja 
potrošniških trgov, za merjenje 
pozitivnega učinka zakonodaje EU, kot so 
direktive o pravicah potrošnikov, 
potrošniških kreditih in nepoštenih 
poslovnih praksah;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj poveča podporo za 
mala in srednja podjetja, ki so hrbtenica 
gospodarstva enotnega trga, v skladu z 
ugotovitvami iz letnega pregleda rasti.

6. poziva Komisijo, naj ob upoštevanju 
napredka posameznih držav članic pri 
doseganju glavnih ciljev EU poveča 
podporo za mala in srednja podjetja, ki so v 
skladu z ugotovitvami iz letnega pregleda 
rasti hrbtenica gospodarstva enotnega trga,
ter s paketom ukrepov odpravi ovire, ki 
izhajajo iz različnih sistemov pravil v EU, 
s katerimi se morajo soočati mala in 
srednja podjetja pri dostopanju do 
finančnih sredstev.

Or. lt

Predlog spremembe 17
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj poveča podporo za 
mala in srednja podjetja, ki so hrbtenica 
gospodarstva enotnega trga, v skladu z 
ugotovitvami iz letnega pregleda rasti.

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
poveča podporo za mala in srednja 
podjetja, ki so v skladu z ugotovitvami iz 
letnega pregleda rasti hrbtenica 
gospodarstva enotnega trga, zlasti s 
celovitim izvajanjem Akta za mala 
podjetja.

Or. de

Predlog spremembe 18
Zigmantas Balčytis
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj poveča podporo za 
mala in srednja podjetja, ki so hrbtenica 
gospodarstva enotnega trga, v skladu z 
ugotovitvami iz letnega pregleda rasti.

6. poziva Komisijo, naj poveča podporo za 
mala in srednja podjetja, ki so v skladu z 
ugotovitvami iz letnega pregleda rasti 
hrbtenica gospodarstva enotnega trga.
poziva Komisijo, naj sprejme učinkovite 
ukrepe za izboljšanje dostopa malih in 
srednjih podjetij ter inovativnih, na novo 
ustanovljenih podjetij do finančnih 
sredstev ter izboljša poslovno okolje v EU, 
poenostavi postopke in zmanjša upravna 
bremena za podjetja na enotnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 19
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj poveča podporo za 
mala in srednja podjetja, ki so hrbtenica 
gospodarstva enotnega trga, v skladu z 
ugotovitvami iz letnega pregleda rasti.

6. poziva Komisijo, naj poveča podporo za 
mala in srednja podjetja, ki so v skladu z 
ugotovitvami iz letnega pregleda rasti 
hrbtenica gospodarstva enotnega trga. v 
zvezi s tem podpira pregled predpisov EU 
o javnih naročilih, da bi tako spodbudili 
pametno, trajnostno in vključujočo rast 
na enotnem trgu s spodbujanjem 
inovativnih čezmejnih naročil in 
zagotavljanjem poenostavitve 
zakonodajnega okolja, boljše preglednosti 
in pravne jasnosti za mala in srednja 
podjetja;

Or. en
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Predlog spremembe 20
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da sta obnovitev enotnega trga 
in zlasti izvajanje akta za enotni trg 
bistvena pogoja za doseganje trajnostne 
rasti v Evropi do leta 2020; meni, da so za 
zagotovitev evropske konkurenčnosti na 
svetovni ravni potrebna takojšnja 
izboljšanja na bistvenih področjih, kot so 
med drugim storitveni sektor, javna 
naročila, raziskave, inovacije, 
izobraževanje, energetika in elektronsko 
trgovanje;

Or. en


