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Predlog spremembe 1
Louis Grech

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker sta sedanja gospodarska recesija 
in ponoven pojav protekcionističnega 
gospodarskega vedenja v državah 
članicah ogrozila nekatere od 
najvidnejših dosežkov procesa evropskega 
povezovanja; ker bi moral predlog 
Komisije, da se leto 2013 razglasi za 
evropsko leto državljanov, obravnavati 
družbeno-gospodarske težave EU in 
spodbujati oblikovanje trga, ki služi 
državljanom;

Or. en

Predlog spremembe 2
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ob upoštevanju izida prvega foruma o 
enotnem trgu, ki je potekal v Krakovu 
3. in 4. oktobra 2011, ter zlasti deklaracije 
iz Krakova, v kateri so navedene ovire, s 
katerimi se v vsakdanjem življenju soočajo 
državljani, in ukrepi, ki so potrebni za 
odpravo teh ovir;

Or. pl



PE478.326v01-00 4/28 AM\885270SL.doc

SL

Predlog spremembe 3
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja to poročilo in ponovno 
poudarja, da je enotni trg mogoče v celoti 
uresničiti le, če se odstranijo preostale 
čezmejne ovire, ki so napoti prostemu 
pretoku oseb, blaga, storitev in kapitala, ter 
tako ponudijo oprijemljive koristi 
evropskim državljanom in podjetjem;

1. pozdravlja to poročilo in ponovno 
poudarja, da je enotni trg mogoče v celoti 
uresničiti le, če se odstranijo preostale 
čezmejne ovire, ki so napoti prostemu 
pretoku oseb, blaga, storitev in kapitala, ter 
tako ponudijo oprijemljive koristi 
evropskim državljanom in podjetjem; kljub 
temu poudarja, da se to ekonomsko 
povezovanje nikakor ne sme uresničevati
ali poglabljati na račun delavcev, 
delavskih pravic, socialnega pravnega 
reda, ki ga mora Evropska unija varovati, 
ali okolja;

Or. le

Predlog spremembe 4
Andrea Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja to poročilo in ponovno 
poudarja, da je enotni trg mogoče v celoti 
uresničiti le, če se odstranijo preostale 
čezmejne ovire, ki so napoti prostemu 
pretoku oseb, blaga, storitev in kapitala, ter 
tako ponudijo oprijemljive koristi 
evropskim državljanom in podjetjem;

1. jemlje na znanje to poročilo in ponovno 
poudarja, da je enotni trg mogoče v celoti 
uresničiti le, če se postopoma odstranijo 
neupravičljive preostale čezmejne ovire, ki 
so napoti prostemu pretoku oseb, blaga, 
storitev in kapitala;

Or. de

Predlog spremembe 5
Cristian Silviu Buşoi
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja to poročilo in ponovno 
poudarja, da je enotni trg mogoče v celoti 
uresničiti le, če se odstranijo preostale 
čezmejne ovire, ki so napoti prostemu 
pretoku oseb, blaga, storitev in kapitala, ter 
tako ponudijo oprijemljive koristi 
evropskim državljanom in podjetjem;

1. pozdravlja to poročilo in ponovno 
poudarja, da je enotni trg mogoče v celoti 
uresničiti le, če se odstranijo preostale 
ovire, ki so napoti prostemu pretoku oseb, 
blaga, storitev in kapitala, ter tako ponudijo 
oprijemljive koristi evropskim državljanom 
in podjetjem;

Or. en

Predlog spremembe 6
Simon Busuttil, Andrea Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja zlasti pomembnost odprave 
ovir za prosto gibanje evropskih 
državljanov, zlasti z zagotavljanjem pravic 
državljanov v skladu s pravom EU na 
različnih področjih njihovega življenja v 
vseh državah članicah, v katere potujejo. 
To je še posebej pomembno z vidika 
prostega gibanja delavcev in 
strokovnjakov, da se dokončno vzpostavi 
notranji trg;

Or. en

Predlog spremembe 7
Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj izvaja člen 174 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
zlasti v zvezi z otoškimi in gorskimi 
regijami, katerih prebivalci nimajo 
enakega dostopa do zdravstva, dela in 
izobraževanja kot državljani, ki živijo v 
velikih mestih; poziva Komisijo, naj 
okrepi prizadevanja za uvedbo 
širokopasovnih povezav v otoških in 
gorskih regijah ter izvaja vse potrebne 
politike za zagotavljanje dostopa do 
pravic, da se prebivalci ne bi več 
odseljevali iz teh regij;

Or. it

Predlog spremembe 8
Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. pozdravlja zavezo Komisije, da do leta 
2012 predlaga nov zakonodajni 
instrument za hitrejše in birokratsko manj 
zapleteno priznavanje poklicnih 
kvalifikacij; meni, da je možnost 
elektronske oddaje vloge za priznavanje 
kvalifikacij pomembna prednostna naloga 
na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 9
Simon Busuttil
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. opozarja na pomembnost 
prenosljivosti pokojnin med državami 
članicami EU, ki je še vedno velika ovira, 
ki državljane odvrača od uveljavljanja 
pravice do prostega gibanja;

Or. en

Predlog spremembe 10
Simon Busuttil, Andrea Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. ponovno odločno izraža svoje 
prepričanje o pomembnosti 
informacijskih točk „vse na enem mestu“; 
pozdravlja prizadevanja Komisije za 
vzpostavitev spletnega informacijskega 
portala po načelu „vse na enem mestu“ in 
stalna prizadevanja za poenostavitev 
obveščanja; poziva Komisijo, naj izboljša 
rešitve za fizične točke „vse na enem 
mestu“ z zadostnimi viri v vseh državah 
članicah; predlaga, da se take točke „vse 
na enem mestu“ vzpostavijo v okviru 
predstavništev Evropske komisije v 
različnih državah članicah EU;

Or. en

Predlog spremembe 11
Simon Busuttil, Andrea Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1e. se zaveda, da so upravne prepreke še 
naprej velika ovira v Evropski uniji; 
poziva Komisijo, naj najde učinkovitejše 
rešitve, pri čemer mora nenehno odkrivati 
in odpravljati ovire in ozka grla za 
državljane, ki so neposredno ali prek 
lokalnih upravnih organov udeleženi v 
čezmejnih upravnih postopkih;

Or. en

Predlog spremembe 12
Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 1 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1f. se zaveda jezikovnih ovir za državljane 
pred nacionalnimi sodišči, institucijami in 
upravami, ki se želijo prosto gibati v 
Evropski uniji; poziva Komisijo, naj 
predlaga oprijemljive in hitre rešitve, da bi 
lahko državljani premagali to pomembno 
oviro, ne da bi bistveno obremenjevala 
organe držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 13
Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 1 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1g. pozdravlja prizadevanja Komisije, da 
bi zagotovila, da potniki v zračnem 
prometu poznajo in uveljavljajo svoje 
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pravice, zlasti v primeru zamud in 
odpovedi letov; zahteva, naj Komisija še 
naprej spremlja stanje na področju pravic 
potnikov v EU ter predlaga in izvaja 
učinkovite ukrepe na tem področju; 
pozdravlja načrte Komisije za revizijo 
Uredbe (ES) št. 261/2004 o določitvi 
skupnih pravil glede odškodnine in 
pomoči potnikom v primerih zavrnitve 
vkrcanja, odpovedi ali velike zamude 
letov; poziva Komisijo, naj brez 
nadaljnjega odlašanja pregleda direktivo 
o paketnem potovanju;

Or. en

Predlog spremembe 14
Simon Busuttil, Andrea Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 1 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1h. podpira prizadevanja Komisije za 
oblikovanje pobude o registraciji 
motornih vozil, ki so bila prej registrirana 
v drugi državi članici, saj bi to zmanjšalo 
težavne formalnosti in obrazce za 
vnovično registracijo ter zagotovilo, da ne 
bi več prihajalo do dvojnega plačila davka 
ob registraciji; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bo zakonodajni predlog v 
zvezi s tem pripravljen v letu 2012;

Or. en

Predlog spremembe 15
Simon Busuttil, Andrea Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 1 i (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1i. pozdravlja predloge Komisije za 
olajšanje dostopa do čezmejnega 
zdravstvenega varstva, da bi prihranili 
skrbi državljanom zunaj njihove države 
članice ter zagotovili boljše in dostopnejše 
zdravstvene storitve vsem državljanom 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 16
Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je seznanjen z nedavnima objavama 
Komisije o „ krepitvi moči potrošnikov“ in 
o „20 poglavitnih pomislekih“, ki 
izpostavljata informacijski, zakonodajni in 
izvedbeni razkorak, ki še vedno obstaja na 
enotnem trgu, kot tudi nasprotovanje 
državljanov in njihovo pomanjkanje 
znanja glede lastnih pravic na enotnem 
trgu na drugi strani;

2. je seznanjen z nedavnima objavama 
Komisije o „ krepitvi moči potrošnikov“ in 
o „20 poglavitnih pomislekih“, ki 
izpostavljata informacijski, zakonodajni in 
izvedbeni razkorak, ki še vedno obstaja na
enotnem trgu, kot tudi razočaranje 
državljanov, ker niso zadostno obveščeni 
in zato ne morejo učinkovito uresničevati 
svojih pravic na enotnem trgu; poziva 
Komisijo, naj zapolni te vrzeli;

Or. en

Predlog spremembe 17
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je seznanjen z nedavnima objavama 
Komisije o „ krepitvi moči potrošnikov“ in 

2. je seznanjen z nedavnima objavama 
Komisije o „ krepitvi moči potrošnikov“ in 
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o „20 poglavitnih pomislekih“, ki 
izpostavljata informacijski, zakonodajni in 
izvedbeni razkorak, ki še vedno obstaja na 
enotnem trgu, kot tudi nasprotovanje 
državljanov in njihovo pomanjkanje znanja 
glede lastnih pravic na enotnem trgu na 
drugi strani;

o „20 poglavitnih pomislekih“, ki 
izpostavljata informacijski, zakonodajni in 
izvedbeni razkorak, ki še vedno obstaja na 
enotnem trgu, kot tudi nasprotovanje
državljanov in njihovo pomanjkanje znanja 
glede lastnih pravic na enotnem trgu na 
drugi strani; zato se zavezuje, da bo bolje 
komuniciral z državljani o pravicah, ki jih 
imajo na enotnem trgu, in k temu poziva 
tudi Komisijo in države članice;

Or. en

Predlog spremembe 18
Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je seznanjen z nedavnima objavama 
Komisije o „krepitvi moči potrošnikov“ in 
o „20 poglavitnih pomislekih“, ki 
izpostavljata informacijski, zakonodajni in 
izvedbeni razkorak, ki še vedno obstaja na 
enotnem trgu, kot tudi nasprotovanje 
državljanov in njihovo pomanjkanje 
znanja glede lastnih pravic na enotnem trgu 
na drugi strani;

2. je seznanjen z nedavnima objavama 
Komisije o „krepitvi moči potrošnikov“ in 
o „20 poglavitnih pomislekih“, ki 
izpostavljata težave v zvezi z 
razumevanjem in sprejemanjem 
informacij in zamudo pri izvajanju 
evropske zakonodaje, kot tudi 
pomanjkanje znanja potrošnikov in 
poslovnih sektorjev glede lastnih pravic in 
obveznosti na enotnem trgu na drugi strani;

Or. fr

Predlog spremembe 19
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj razvoj digitalnega 
enotnega trga obravnava kot prednostno 
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nalogo, da bi imeli potrošniki tako 
neoviran dostop do bolj konkurenčnih 
ponudb blaga in storitev;

Or. en

Predlog spremembe 20
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da bi morala Komisija potem, ko 
je opredelila težave v zvezi z enotnim 
trgom, zdaj storiti naslednji logični korak 
ter utrditi in poiskati rešitve za učinkovito 
izvajanje enotnega trga, da bi ponovno 
pridobili javno podporo evropskih 
državljanov; pozdravlja delo Komisije v 
zvezi z „20 glavnimi skrbmi“, 
opredeljenimi na podlagi resolucije z dne 
20. maja 2010[1], ki je koristen prvi 
korak; poziva Komisijo, naj predstavi 
„najboljših 20 glavnih rešitev“ za vsako 
od teh težav, kot je bilo predlagano na 
forumu o enotnem trgu v Krakovu;
[1] P7_TA(2010)0186 (Grechovo 
poročilo)

Or. en

Predlog spremembe 21
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. meni, da je treba še olajšati dostop 
državljanov EU do bančnih storitev v 
drugi državi članici EU; poziva Komisijo, 
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naj z ustreznimi zakonodajnimi ukrepi 
zagotovi dostop vseh državljanov EU do 
osnovnega plačilnega računa; poudarja, 
da je treba povečati preglednost bančnih 
provizij;

Or. en

Predlog spremembe 22
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. opozarja, da je forum o enotnem trgu 
2011 omogočil uspešen pregled napredka 
na področju skupnega trga in osvetlil 
skrbi državljanov; poziva Komisijo, naj 
ohrani ta zagon in še naprej ocenjuje 
razmere na enotnem trgu z organizacijo 
forumov o enotnem trgu vsaki dve leti, 
poleg tega pa naj vsako leto obiskuje 
posamezne države članice, da bi ocenila in 
spodbujala razvoj tega trga;

Or. en

Predlog spremembe 23
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja, da zapleteni davčni predpisi, 
ki veljajo za čezmejne situacije, in dvojna 
obdavčitev državljane odvračajo od selitve 
čez mejo; podpira prizadevanja Komisije 
za odpravo takih davčnih ovir in meni, da 
je treba posebno pozornost nameniti 
registraciji avtomobilov;
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Or. en

Predlog spremembe 24
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. pozdravlja delo in odločnost Komisije 
za izvajanje akta za enotni trg; poziva 
Komisijo, naj zagotovi učinkovito
izvajanje prvih prednostnih nalog in 
obenem razvije drug sveženj pobud, ki se 
bodo izvajale v prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 25
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. poudarja, da bi lahko mobilnost 
državljanov EU povečali z zagotavljanjem 
lažjega uveljavljanja socialnih pravic 
državljanov v drugih državah članicah in 
boljšim obveščanjem državljanov o teh 
pravicah; toplo pozdravlja pobudo 
Komisije za razvoj novega sistema 
izmenjave podatkov o socialni varnosti ter 
zahteva boljše sodelovanje med 
nacionalnimi sistemi socialne varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 26
Cristian Silviu Buşoi
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2e. poudarja, da je treba izboljšati dostop 
državljanov do storitev čezmejnega 
zdravstvenega varstva; poudarja, da je v 
zvezi s tem ključno pravilno in pravočasno 
izvajanje Direktive 2011/24/EU; poziva 
Komisijo, naj spodbuja storitve 
telemedicine in tehnologije e-zdravja, ter 
podpira pilotne projekte za omogočanje 
spletnega dostopa državljanov EU do 
njihovih zdravstvenih podatkov; toplo 
pozdravlja namero Komisije, da oblikuje 
priporočila o minimalnem skupnem nizu 
podatkov o bolniku, da se omogoči 
interoperabilnost bolniških kartotek in s 
tem kontinuiteta oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 27
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 2 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2f. poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje obveščajo državljane EU o njihovih 
pravicah v primeru čezmejnega 
zdravstvenega varstva, tudi o praktičnih 
vidikih uveljavljanja teh pravic, zlasti 
glede povračila stroškov, ter jih bolje 
seznanijo z e-zdravjem in telemedicino;

Or. en

Predlog spremembe 28
Simon Busuttil
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da so se sistemi alternativnega 
reševanja sporov, kot je mreža SOLVIT, 
izkazali za učinkovite pri reševanju težav, 
ki pestijo državljane, kot je na primer 
priznavanje poklicnih kvalifikacij in 
prenosljivost pravic mobilnih delavcev 
med različnimi pokojninskimi skladi, 
vseeno pa ostajajo tovrstni sistemi 
alternativnega reševanja sporov na 
evropski ravni pretežno razdrobljeni; 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo 
zakonodajna dejavnost EU na področjih 
alternativnega reševanja sporov in 
mehanizmov kolektivnih pravnih sredstev 
dokončana do leta 2012;

3. opozarja na pomembnost učinkovitih 
pravnih sredstev, da lahko potrošniki 
uveljavljajo svoje pravice; poudarja, da so 
se sistemi alternativnega reševanja sporov, 
kot je mreža SOLVIT, izkazali za 
učinkovite pri reševanju težav, ki pestijo 
državljane, kot je na primer priznavanje 
poklicnih kvalifikacij in prenosljivost 
pravic mobilnih delavcev med različnimi 
pokojninskimi skladi, vseeno pa ostajajo 
tovrstni sistemi alternativnega reševanja 
sporov na evropski ravni pretežno 
razdrobljeni; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bo predvidena zakonodajna 
dejavnost EU na področjih alternativnega 
reševanja sporov in mehanizmov 
kolektivnih pravnih sredstev dokončana do 
leta 2012; poudarja, da morajo sprejeti 
mehanizmi potrošnikom olajšati uporabo 
pravnih sredstev v primeru čezmejnih 
nakupov blaga in storitev;

Or. en

Predlog spremembe 29
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da so se sistemi alternativnega 
reševanja sporov, kot je mreža SOLVIT, 
izkazali za učinkovite pri reševanju težav, 
ki pestijo državljane, kot je na primer 
priznavanje poklicnih kvalifikacij in 
prenosljivost pravic mobilnih delavcev 
med različnimi pokojninskimi skladi, 
vseeno pa ostajajo tovrstni sistemi 
alternativnega reševanja sporov na 

3. poudarja, da so se sistemi alternativnega 
reševanja sporov, kot je mreža SOLVIT, 
izkazali za učinkovite pri reševanju težav, 
ki pestijo državljane, kot je na primer 
priznavanje poklicnih kvalifikacij in 
prenosljivost pravic mobilnih delavcev 
med različnimi pokojninskimi skladi, 
vseeno pa ostajajo tovrstni sistemi 
alternativnega reševanja sporov na 
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evropski ravni pretežno razdrobljeni; 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo 
zakonodajna dejavnost EU na področjih 
alternativnega reševanja sporov in 
mehanizmov kolektivnih pravnih sredstev 
dokončana do leta 2012;

evropski ravni pretežno razdrobljeni; 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo 
zakonodajna dejavnost EU na področjih 
alternativnega reševanja sporov in 
mehanizmov kolektivnih pravnih sredstev 
dokončana do leta 2012; poudarja, da je 
treba državljane bolje obveščati o teh 
pravnih sredstvih in mehanizmih za 
reševanje težav, da bi zagotovili 
učinkovito uveljavljanje pravic 
državljanov na enotnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 30
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da so se sistemi alternativnega 
reševanja sporov, kot je mreža SOLVIT, 
izkazali za učinkovite pri reševanju težav, 
ki pestijo državljane, kot je na primer 
priznavanje poklicnih kvalifikacij in 
prenosljivost pravic mobilnih delavcev 
med različnimi pokojninskimi skladi, 
vseeno pa ostajajo tovrstni sistemi 
alternativnega reševanja sporov na 
evropski ravni pretežno razdrobljeni; 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo 
zakonodajna dejavnost EU na področjih 
alternativnega reševanja sporov in 
mehanizmov kolektivnih pravnih sredstev 
dokončana do leta 2012;

3. poudarja, da so se sistemi alternativnega 
reševanja sporov, kot je mreža SOLVIT, 
izkazali za učinkovite pri reševanju težav,
ki pestijo državljane, kot je na primer 
priznavanje poklicnih kvalifikacij in 
prenosljivost pravic mobilnih delavcev 
med različnimi pokojninskimi skladi, 
vseeno pa ostajajo tovrstni sistemi 
alternativnega reševanja sporov na 
evropski ravni pretežno razdrobljeni; 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo 
zakonodajna dejavnost EU na področjih 
alternativnega reševanja sporov in 
spletnega reševanja sporov predlagana do 
leta 2012;

Or. en

Predlog spremembe 31
Andrea Schwab
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da so se sistemi alternativnega 
reševanja sporov, kot je mreža SOLVIT, 
izkazali za učinkovite pri reševanju težav, 
ki pestijo državljane, kot je na primer 
priznavanje poklicnih kvalifikacij in
prenosljivost pravic mobilnih delavcev 
med različnimi pokojninskimi skladi, 
vseeno pa ostajajo tovrstni sistemi 
alternativnega reševanja sporov na 
evropski ravni pretežno razdrobljeni; 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo 
zakonodajna dejavnost EU na področjih 
alternativnega reševanja sporov in 
mehanizmov kolektivnih pravnih sredstev 
dokončana do leta 2012;

3. poudarja, da so se sistemi alternativnega 
reševanja sporov, kot je mreža SOLVIT, 
izkazali za učinkovite pri reševanju težav, 
ki pestijo državljane, kot je na primer 
priznavanje poklicnih kvalifikacij,
prenosljivost pravic mobilnih delavcev 
med različnimi pokojninskimi skladi ter 
prosto gibanje in bivanje državljanov EU; 
vseeno ugotavlja, da ostajajo tovrstni 
sistemi alternativnega reševanja sporov na 
evropski ravni pretežno razdrobljeni; 
podpira hitro in poceni zunajsodno 
reševanje težav potrošnikov v EU in zato 
pozdravlja pobude na področjih 
alternativnega reševanja sporov in 
mehanizmov za spletno reševanje sporov 
ter spodbujanje širše uporabe mediacije, 
ki jih je pričakovati do leta 2013;

Or. en

Predlog spremembe 32
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da so se sistemi alternativnega 
reševanja sporov, kot je mreža SOLVIT, 
izkazali za učinkovite pri reševanju težav, 
ki pestijo državljane, kot je na primer 
priznavanje poklicnih kvalifikacij in 
prenosljivost pravic mobilnih delavcev 
med različnimi pokojninskimi skladi,
vseeno pa ostajajo tovrstni sistemi 
alternativnega reševanja sporov na 
evropski ravni pretežno razdrobljeni; 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo
zakonodajna dejavnost EU na področjih 

3. poudarja, da so se v teku let sistemi 
alternativnega reševanja sporov in mreža 
SOLVIT izkazali za enostavne, hitre in 
stroškovno učinkovite pri reševanju težav, 
ki pestijo državljane, kot je na primer 
priznavanje poklicnih kvalifikacij in 
prenosljivost pravic mobilnih delavcev 
med različnimi pokojninskimi skladi; 
ponovno ugotavlja, da ostajajo tovrstni 
sistemi alternativnega reševanja sporov na 
evropski ravni pretežno razdrobljeni, 
mreža SOLVIT pa v veliki meri premalo 
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alternativnega reševanja sporov in 
mehanizmov kolektivnih pravnih sredstev
dokončana do leta 2012;

izkoriščena; pozdravlja zavezanost 
Komisije, da do konca leta 2011 pripravi 
zakonodajni predlog o uporabi 
alternativnega reševanja sporov, in 
poudarja pomembnost učinkovitega 
sprejetja tega zakonodajnega predloga, da 
bi lahko potrošniki hitreje in ceneje 
dosegli odškodnino; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da se bo do konca leta 2012 
začela zakonodajna dejavnost EU na
področju kolektivnih pravnih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 33
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo hitro in učinkovito izvajanje 
Direktive 2011/24/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 
o uveljavljanju pravic pacientov na 
področju čezmejnega zdravstvenega 
varstva, pri čemer naj ustrezno upoštevajo 
načela univerzalnosti, dostopa do dobre 
kakovosti oskrbe, enakosti in solidarnosti;
(Direktiva 2011/24/EU opredeljuje pravila 
za boljši dostop do varnih in visoko 
kakovostnih storitev čezmejnega 
zdravstvenega varstva in spodbuja 
sodelovanje med državami članicami na 
področju zdravstvenega varstva. V skladu s 
členom 4 direktive se čezmejno zdravstveno 
varstvo zagotavlja ob upoštevanju načel 
univerzalnosti, dostopa do dobre kakovosti 
oskrbe, enakosti in solidarnosti.)

Or. en
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Predlog spremembe 34
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da bi nov sistem alternativnega 
reševanja sporov, ki temelji na državljanih 
ter vključuje obstoječe posvetovalne 
organe in upravne strukture, veliko 
prispeval k zagotavljanju cenovno 
dostopnih, hitrih in dosegljivih postopkov 
zunajsodnega reševanja sporov za 
potrošnike;

Or. en

Predlog spremembe 35
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. spodbuja Komisijo, naj čim prej 
sprejme akcijski načrt za dodatno krepitev 
vloge mreže SOLVIT, storitve svetovanja 
Tvoja Evropa in evropskih potrošniških 
centrov ter drugih pomožnih služb, da 
bodo bolj prepoznavne za državljane in 
podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 36
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. pozdravlja nenehno delo Komisije v 
zvezi s spletnim mestom portala Tvoja 
Evropa in poziva k dokončni uvedbi tega 
inovativnega orodja, zlasti na nacionalni 
ravni; priporoča, da ta mehanizem 
postane resnična točka „vse na enem 
mestu“, da bi lahko državljani izvedeli več 
o svojih pravicah iz enega samega vira 
informacij;

Or. en

Predlog spremembe 37
Andrea Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja Komisijo, naj razmisli o 
sprejetju listine o pravicah državljanov,
kot je Parlament pozval v omenjeni 
resoluciji z dne 20. maja 2010, v kateri 
izpostavlja pravice, dolžnosti in čezmejna 
vprašanja državljanov v okviru enotnega 
trga; meni, da bi morala biti ta listina 
pripravljena takoj ter služiti kot priročnik 
za vse državljane, ki se gibljejo, delajo, 
nakupujejo in prodajajo čez meje;

4. spodbuja države članice, naj na spletnih 
mestih svojih ministrstev zagotovijo 
celovita informativna gradiva, ki 
predstavljajo pravice, dolžnosti in 
čezmejna vprašanja državljanov v okviru 
enotnega trga;

Or. de

Predlog spremembe 38
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja Komisijo, naj razmisli o 
sprejetju listine o pravicah državljanov, kot 
je Parlament pozval v omenjeni resoluciji z 
dne 20. maja 2010, v kateri izpostavlja 
pravice, dolžnosti in čezmejna vprašanja 
državljanov v okviru enotnega trga; meni, 
da bi morala biti ta listina pripravljena 
takoj ter služiti kot priročnik za vse 
državljane, ki se gibljejo, delajo, 
nakupujejo in prodajajo čez meje;

4. spodbuja Komisijo, naj razmisli o 
sprejetju uporabnikom prijazne, redno 
posodobljene in preprosto dostopne listine 
o pravicah državljanov, kot je Parlament 
pozval v omenjeni resoluciji z dne 20. maja 
2010[1], v kateri izpostavlja pravice, 
dolžnosti in čezmejna vprašanja 
državljanov v okviru enotnega trga; meni, 
da bi morala biti ta listina pripravljena 
takoj ter služiti kot priročnik za vse 
državljane, ki se gibljejo, delajo, 
nakupujejo in prodajajo čez meje, v 
katerem bi bilo več praktičnih informacij 
in rešitev za vsakodnevne težave, ki pestijo 
evropske državljane, na primer pri 
dostopanju do zdravstvene oskrbe, 
registraciji avtomobilov, odprtju bančnega 
računa, spletnem nakupu proizvodov itd.;

[1] P7_TA(2010)0186 (Grechovo 
poročilo)

Or. en

Predlog spremembe 39
Andrea Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k celovitejšemu zakonodajnemu 
pristopu EU do pospeševanja čezmejne 
mobilnosti dela, ki bo varovala pravice 
državljanov, spodbujala gospodarsko rast 
ter vlagala v človeški kapital in 
ustvarjanje delovnih mest, s tem pa bodo 
odstranjene tudi zadnje ovire za štiri 
svoboščine.

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 40
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k celovitejšemu zakonodajnemu 
pristopu EU do pospeševanja čezmejne 
mobilnosti dela, ki bo varovala pravice 
državljanov, spodbujala gospodarsko rast 
ter vlagala v človeški kapital in ustvarjanje 
delovnih mest, s tem pa bodo odstranjene 
tudi zadnje ovire za štiri svoboščine.

5. poziva k celovitejšemu zakonodajnemu 
pristopu EU na področju zdravstvenega 
varstva, pravic socialne varnosti, politike 
spektra, priznavanja poklicnih kvalifikacij 
in oblikovanja mehanizmov za 
pospeševanje čezmejne mobilnosti delovne 
sile, ki bo varoval pravice državljanov, 
spodbujal gospodarsko rast ter vlagal v 
človeški kapital in ustvarjanje delovnih 
mest, s tem pa bodo odstranjene tudi 
zadnje ovire za štiri svoboščine;

Or. en

Predlog spremembe 41
Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – točka 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) ugotavlja, da bo Komisija predlagala 
posodobitev Direktive 2005/36/ES o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij; 
poudarja, da je treba s temi ukrepi 
poenostaviti postopke za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij, in se strinja, da bi 
lahko z uvedbo prostovoljne evropske 
poklicne izkaznice poenostavili mobilnost 
Evropejcev in tako ponazorili, kaj je 
Evropa državljanov; 

Or. fr
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Predlog spremembe 42
Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. pozdravlja predloge Komisije za 
zagotavljanje varnega spletnega dostopa 
bolnikov do svojih zdravstvenih podatkov; 
poziva Komisijo, naj si še naprej 
prizadeva, da bi dosegla široko razširjeno 
uvedbo storitev telemedicine do leta 2020;

Or. en

Predlog spremembe 43
Olga Sehnalová

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. pozdravlja dejstvo, da se Komisija 
zaveda, da imajo državljani nezadosten 
dostop do informacij in pomoči; zato 
poziva Komisijo, naj obveščanje čim bolj 
prilagodi potrebam običajnih državljanov, 
na primer z zagotavljanjem vseh javnih 
posvetovanj Komisije v vseh uradnih 
jezikih EU;

Or. cs

Predlog spremembe 44
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba zagotoviti široko 
priznavanje poklicnih kvalifikacij, saj so 
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državljani vse bolj mobilni, zagotoviti 
prenosljivost pravic mobilnih delavcev 
med različnimi pokojninskimi skladi ter 
spodbujati usposabljanje zunaj šole za 
pridobitev potnega lista znanj in spretnosti 
ter uvedbo izkaznice v okviru pobude 
„Mladi in mobilnost“;

Or. en

Predlog spremembe 45
Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. zahteva dodatne ukrepe držav članic, 
usklajene s Komisijo, za odpravo ovir, 
zaradi katerih spletna podjetja ne morejo 
ponujati svojih storitev državljanom 
določenih držav članic; v zvezi s tem 
pozdravlja predlog Komisije o evropskem 
pogodbenem pravu;

Or. en

Predlog spremembe 46
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. pozdravlja predlog Komisije o lažjem 
dostopu do čezmejne zdravstvene oskrbe 
in razvoju e-zdravja; meni, da imajo 
državljani, ki so deležni zdravstvene 
oskrbe v tujini, največ težav zaradi 
nezadostnega poznavanja svojih pravic in 
načinov uveljavljanja teh pravic; poziva 
Komisijo in države članice, naj se 
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osredotočijo na pravilno izvajanje in 
uporabo obstoječih pravil ter na ukrepe za 
zagotavljanje boljšega dostopa do 
informacij, večje varnosti in zasebnosti za 
potrošnike;

Or. en

Predlog spremembe 47
Simon Busuttil, Andrea Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. opozarja Evropsko komisijo, da je 
dolžna preiskovati kršitve prava EU, zlasti 
kršitve pravic državljanov, ki izvirajo iz 
prava EU; poudarja, da dokaznega 
bremena v primeru takih kršitev prava EU 
ne smejo nositi državljani, ki nimajo virov 
za zagotavljanje takih informacij;

Or. en

Predlog spremembe 48
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poziva Komisijo, naj posodobi 
obstoječa pravila in razširi področje 
uporabe direktive o paketnem potovanju, 
da bi bolje zaščitili potrošnike ob 
upoštevanju novosti na trgu, ki jih prinaša 
širša uporaba interneta; meni, da bi 
morala Komisija v času, ko potrošniki vse 
pogosteje kupujejo ločene turistične 
storitve, sprejeti posebna pravila o 
različnih posameznih in ločenih 
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turističnih storitvah, s katerimi bi jasno 
opredelila pravice in pravna sredstva, ki 
so na voljo potrošnikom, in ustrezne 
obveznosti ponudnikov storitev;

Or. en

Predlog spremembe 49
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. poziva Komisijo, naj sprejme celovit in 
prečiščen okvir, ki ureja vse pravice 
potnikov v enem zakonodajnem aktu, pri 
čemer naj nameni posebno pozornost 
različnim potrebam potnikov glede na 
način prevoza;

Or. en

Predlog spremembe 50
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poudarja, da države članice kljub 
nedavnemu napredku, ki ga razkrivajo 
pregledi notranjega trga iz decembra 
2010, evropske zakonodaje v nacionalno 
pravo še vedno ne prenašajo pravilno in 
pravočasno; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo pravilno izvajanje 
in prenos zakonodaje o enotnem trgu z 
bolj sistematičnim in neodvisnim 
spremljanjem, da se zagotovijo enaki 
pogoji povsod v Uniji;
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Or. en


