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Predlog spremembe 1
Christel Schaldemose

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. podpira stališče, da se omejenega 
proračuna EU v času varčevanja ne bi 
smelo preprosto zmanjšati in tako ogroziti 
že sprejetih obveznosti, ampak bi ga bilo 
treba modro uporabljati za spodbujanje 
gospodarske rasti preko potrebnih naložb 
in krepitve delovanja enotnega trga, ter za
pomoč evropskim državljanom, 
potrošnikom in podjetjem pri ustvarjanju 
delovnih mest in trajnostnih dejavnostih;

1. podpira stališče, da bi bilo treba
proračun EU zlasti v času varčevanja 
uporabljati preudarno in za spodbujanje 
gospodarske rasti; ugotavlja, da bi bilo to 
mogoče doseči prek potrebnih naložb in 
krepitve delovanja enotnega trga, z 
namenom pomagati evropskim 
državljanom, potrošnikom in podjetjem pri 
ustvarjanju delovnih mest in trajnostnih 
dejavnostih;

Or. da

Predlog spremembe 2
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. podpira stališče, da se omejenega
proračuna EU v času varčevanja ne bi 
smelo preprosto zmanjšati in tako ogroziti
že sprejetih obveznosti, ampak bi ga bilo 
treba modro uporabljati za spodbujanje
gospodarske rasti preko potrebnih naložb 
in krepitve delovanja enotnega trga, ter za 
pomoč evropskim državljanom, 
potrošnikom in podjetjem pri ustvarjanju 
delovnih mest in trajnostnih dejavnostih;

1. podpira stališče, da proračuna EU v času 
varčevanja ne bi smeli povečevati, temveč 
bi morali pregledati in prestrukturirati 
obstoječa proračunska sredstva, da bi 
omogočili preudarno uporabo proračuna 
EU in da ne bi ogrozili že sprejetih
obveznosti, da se spodbudi gospodarska 
rast prek potrebnih naložb in krepitve 
delovanja enotnega trga, ter za pomoč 
evropskim državljanom, potrošnikom in 
podjetjem pri ustvarjanju delovnih mest in 
trajnostnih dejavnostih;

Or. nl
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Predlog spremembe 3
Edvard Kožušník

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je pomembno nadaljevati 
dodeljevanje proračunskih sredstev za 
delovanje in razvoj notranjega trga, zlasti 
na področjih obveščanja, potrjevanja in 
sektorskega usklajevanja (proračunski 
vrstici 02 01 04 04 in 02 03 01); pričakuje 
"sveženj o standardizaciji" Komisije, da 
bi izpolnili zahtevo Parlamenta po bolj 
integriranem sistemu EU za 
standardizacijo in bolj trajnostnem sistemu 
financiranja za razvoj standardov;

2. poudarja, da je pomembno nadaljevati 
dodeljevanje proračunskih sredstev za 
delovanje in razvoj notranjega trga, zlasti 
na področjih obveščanja, potrjevanja in 
sektorskega usklajevanja (proračunski 
vrstici 02 01 04 01 in 02 03 01); poudarja, 
da bi moral novi regulativni okvir za 
evropsko standardizacijo voditi k bolj 
integriranemu sistemu EU za 
standardizacijo in bolj trajnostnemu
sistemu financiranja za razvoj standardov;

Or. en

Predlog spremembe 4
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k nadaljevanju financiranja 
pilotnega projekta „Forum o enotnem trgu“ 
(SMF; proračunska vrstica 12 02 03), ki sta 
ga skupaj organizirala Komisija in 
predsedstvo Sveta ter združuje 
zainteresirane strani iz institucij EU, držav 
članic, civilne družbe in poslovnih 
organizacij, da bi ocenile napredek 
ponovnega zagona enotnega trga, 
izmenjale najboljšo prakso in obravnavale 
vprašanja, ki najbolj pestijo evropske 
državljane;

5. poziva k nadaljevanju financiranja 
pilotnega projekta „Forum o enotnem trgu“ 
(SMF; proračunska vrstica 12 02 03), ki sta 
ga skupaj organizirala Komisija in 
predsedstvo Sveta ter združuje 
zainteresirane strani iz institucij EU, držav 
članic, civilne družbe in poslovnih 
organizacij, da bi ocenile napredek 
ponovnega zagona enotnega trga, 
izmenjale najboljšo prakso in obravnavale 
vprašanja, ki najbolj pestijo evropske 
državljane; potrjuje in odobrava dejstvo, 
da je Komisija začela postopek ocene in 
pregleda seznama „20 največjih težav“;
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poziva, naj se ta seznam redno pregleduje 
na forumu o enotnem trgu in uporabi kot 
preverljivi kazalnik za oceno in 
spremljanje dogodkov na enotnem trgu ter 
njihovega vpliva na evropske državljane;

Or. en

Predlog spremembe 5
Róża, grofica Thun Und Hohenstein (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k nadaljevanju financiranja 
pilotnega projekta "Forum o enotnem trgu" 
(SMF; proračunska vrstica 12 02 03), ki sta
ga skupaj organizirala Komisija in 
predsedstvo Sveta ter združuje 
zainteresirane strani iz institucij EU, držav 
članic, civilne družbe in poslovnih 
organizacij, da bi ocenile napredek 
ponovnega zagona enotnega trga, 
izmenjale najboljšo prakso in obravnavale 
vprašanja, ki najbolj pestijo evropske 
državljane;

5. poziva k nadaljevanju financiranja 
pilotnega projekta „Forum o enotnem trgu“ 
(SMF; proračunska vrstica 12 02 03), ki ga 
vsako leto skupaj organizirajo Komisija, 
Evropski parlament in predsedstvo Sveta 
ter združuje zainteresirane strani iz 
institucij EU, držav članic, civilne družbe 
in poslovnih organizacij, da bi ocenile 
napredek ponovnega zagona enotnega trga, 
izmenjale najboljšo prakso in obravnavale 
vprašanja, ki najbolj pestijo evropske 
državljane;

Or. en

Predlog spremembe 6
Christel Schaldemose

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. obžaluje, da niso bila dodeljena 
sredstva za obveznosti za SOLVIT in 
podporne storitve v zvezi z enotnim trgom 
(proračunska vrstica 12 02 02); meni, da je 
omrežje SOLVIT učinkovit in brezplačen 

6. je zaskrbljen zaradi zmanjšanja 
sredstev za obveznosti za SOLVIT in 
podporne storitve v zvezi z enotnim trgom 
(proračunska vrstica 12 02 02); meni, da je 
omrežje SOLVIT učinkovit in brezplačen 
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mehanizem za izvensodno reševanje 
sporov, ki bi moral biti podprt z 
dejavnostmi usposabljanja in spodbujanja v 
vseh državah članicah;

mehanizem za izvensodno reševanje 
sporov, ki bi moral biti podprt z 
dejavnostmi usposabljanja in spodbujanja v 
vseh državah članicah;

Or. da

Predlog spremembe 7
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ponovno poziva Komisijo in države 
članice, naj sofinancirajo nadaljnje skupne 
ukrepe za nadzor trga; priznava vlogo 
carine pri nadzoru trga in podpira krepitev 
sodelovanja med carinskimi upravami in 
organi za nadzor trga; poziva države 
članice, naj dodelijo potrebne finančne in 
človeške vire, da bi izpolnile svoje 
obveznosti za izvajanje programa Carina 
2013 (proračunski vrstici 14 01 04 02 in 14 
04 02);

8. ponovno poziva Komisijo in države 
članice, naj sofinancirajo nadaljnje skupne 
ukrepe za nadzor trga; priznava vlogo 
carine pri nadzoru trga in podpira krepitev 
sodelovanja med carinskimi upravami in 
organi za nadzor trga, da se spodbudi 
izmenjava praktičnih zgledov in tehnične 
pomoči; poziva države članice, naj dodelijo 
potrebne finančne in človeške vire, da bi 
izpolnile svoje obveznosti za izvajanje 
programa Carina 2013 (proračunski vrstici 
14 01 04 02 in 14 04 02), pri tem pa 
posebno pozornost namenijo varovanju 
zunanjih meja ter boju proti nezakoniti 
trgovini in goljufijam;

Or. lt

Predlog spremembe 8
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ponovno poziva Komisijo in države 
članice, naj sofinancirajo nadaljnje skupne 
ukrepe za nadzor trga; priznava vlogo 

8. ponovno poziva Komisijo in države 
članice, naj sofinancirajo nadaljnje skupne 
ukrepe za nadzor trga; priznava vlogo 
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carine pri nadzoru trga in podpira krepitev 
sodelovanja med carinskimi upravami in 
organi za nadzor trga; poziva države 
članice, naj dodelijo potrebne finančne in 
človeške vire, da bi izpolnile svoje 
obveznosti za izvajanje programa Carina 
2013 (proračunski vrstici 14 01 04 02 in 14 
04 02);

carine pri nadzoru trga in podpira krepitev 
sodelovanja med carinskimi upravami in 
organi za nadzor trga, da se spodbudi 
izmenjava praktičnih zgledov in tehnične 
pomoči; poziva države članice, naj dodelijo 
potrebne finančne in človeške vire, da bi 
izpolnile svoje obveznosti za izvajanje 
programa Carina 2013 (proračunski vrstici 
14 01 04 02 in 14 04 02), pri tem pa 
posebno pozornost namenijo varovanju 
zunanjih meja ter boju proti nezakoniti 
trgovini in goljufijam;

Or. lt

Predlog spremembe 9
Edvard Kožušník

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. meni, da je treba povečati znesek, 
namenjen za ukrepe Unije na področju 
potrošniške politike (proračunska vrstica 
17 02 02), da bi zagotovili nadaljevanje 
obstoječih raziskav trga, zlasti preglednic 
potrošniških trgov in pogojev; pozdravlja 
vmesno oceno strategije potrošniške 
politike in programa ukrepov Skupnosti ter 
pričakuje posebno oceno ukrepov za 
izobraževanje, obveščanje in razvijanje 
sposobnosti potrošnikov, predvideno julija 
2011;

9. meni, da je treba ohraniti znesek, 
namenjen za ukrepe Unije na področju 
potrošniške politike (proračunska vrstica 
17 02 02), da bi zagotovili nadaljevanje 
obstoječih raziskav trga, zlasti preglednic 
potrošniških trgov in pogojev; pozdravlja 
vmesno oceno strategije potrošniške 
politike in programa ukrepov Skupnosti ter 
pričakuje posebno oceno ukrepov za 
izobraževanje, obveščanje in razvijanje 
sposobnosti potrošnikov, predvideno julija 
2011;

Or. en

Predlog spremembe 10
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 10
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. je seznanjen s ključnimi ugotovitvami 
nedavne ocene delovanja evropskih 
potrošniških centrov, zlasti v zvezi z do 
zdaj omejenimi sredstvi in spodbudami za 
prihodnost, ki temeljijo na uspešnosti;
izraža svojo podporo mreži sodelovanja na 
področju varstva potrošnikov, čeprav se 
pričakuje ocena in presoja njene 
učinkovitosti.

10. je seznanjen s ključnimi ugotovitvami 
nedavne ocene delovanja evropskih 
potrošniških centrov, zlasti v zvezi z do 
zdaj omejenimi sredstvi in spodbudami za 
prihodnost, ki temeljijo na uspešnosti;
izraža svojo podporo mreži sodelovanja na 
področju varstva potrošnikov, ki si 
prizadeva za opredelitev in uporabo 
učinkovitih mehanizmov sodelovanja za
organe, odgovorne za varstvo potrošnikov, 
v državah članicah;

Or. lt

Predlog spremembe 11
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. je seznanjen s ključnimi ugotovitvami 
nedavne ocene delovanja evropskih 
potrošniških centrov, zlasti v zvezi z do 
zdaj omejenimi sredstvi in spodbudami za 
prihodnost, ki temeljijo na uspešnosti;
izraža svojo podporo mreži sodelovanja na 
področju varstva potrošnikov, čeprav se 
pričakuje ocena in presoja njene 
učinkovitosti.

10. je seznanjen s ključnimi ugotovitvami 
nedavne ocene delovanja evropskih 
potrošniških centrov, zlasti v zvezi z do 
zdaj omejenimi sredstvi in spodbudami za 
prihodnost, ki temeljijo na uspešnosti;
izraža svojo podporo mreži sodelovanja na 
področju varstva potrošnikov, ki si 
prizadeva za opredelitev in uporabo 
učinkovitih mehanizmov sodelovanja za 
organe, odgovorne za varstvo potrošnikov, 
v državah članicah;

Or. lt


