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Predlog spremembe 1
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. z zadovoljstvom ugotavlja, da se je 
stopnja izvrševanja plačil v naslovu 12 
povečala; je zaskrbljen zaradi nizke 
stopnje izvrševanja na področju 
potrošniške politike in poziva Komisijo, 
naj sprejme potrebne ukrepe za večjo 
zanesljivost napovedi glede potreb po 
plačilih;

1. z zadovoljstvom ugotavlja, da se je 
stopnja izvrševanja plačil v naslovu 12 
povečala; opozarja pa na nizko stopnjo 
izvrševanja v proračunski vrstici 17 02 04, 
kar je negativno vplivalo na povprečno 
stopnjo izvrševanja na področju 
potrošniške politike; poudarja, da se mora 
Komisija opreti na učinkovitejše 
mehanizme za napovedovanje potreb po 
plačilih, da bi izboljšala izvrševanje 
proračuna; pozdravlja napredek, ki ga je v 
letu 2011 na tem področju dosegla 
Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 2
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba spodbujati 
izobraževanje potrošnikov o financah, da 
bi jih ustrezno seznanili s področjem 
finančnih storitev; zato kljub predhodno 
ugotovljenim pomanjkljivostim pri 
izvrševanju in upoštevajoč v zadnjem času 
pozitiven razvoj na tem področju ponovno 
izraža podporo pilotnemu projektu o 
preglednosti in stabilnosti finančnih 
trgov, ki je bil oblikovan leta 2010; 
spodbuja Komisijo, naj se zavzema za 
opredelitev najboljših načinov porabe 
dodeljenih sredstev;
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Or. en

Predlog spremembe 3
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja pobudo Komisije za 
organizacijo delavnic v državah članicah, 
da bi odpravili težave, s katerimi se 
državne uprave srečujejo pri uveljavljanju 
in izvajanju zakonodaje o notranjem trgu; 
je prepričan, da bo imelo to pozitivne 
učinke na stopnjo izvrševanja;

2. pozdravlja pobudo Komisije za 
organizacijo delavnic v državah članicah, 
da bi odpravili težave, s katerimi se 
državne uprave srečujejo pri uveljavljanju 
in izvajanju zakonodaje o notranjem trgu; 
ugotavlja pa, da delavnice prinašajo 
želene rezultate, če se preneseno znanje in 
pridobljeno razumevanje področja redno 
preverja in ocenjuje;

Or. de

Predlog spremembe 4
Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ponovno poziva Komisijo, naj 
analizira učinkovitost sedanjih programov 
financiranja malih in srednje velikih 
podjetij ter preuči razvoj novih skupnih 
finančnih instrumentov; 

Or. en

Predlog spremembe 5
Anna Hedh



AM\890858SL.doc 5/14 PE480.760v02-00

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja dejstvo, da Komisija pripisuje 
velik pomen promociji sistema SOLVIT in 
pobude EU Pilot kot alternativnih 
mehanizmov za reševanje problemov, in 
Komisijo poziva, naj še okrepi 
prizadevanja v zvezi s tem; znova izraža 
podporo uvedbi ločene proračunske vrstice 
za SOLVIT; pozdravlja prenovljeni portal 
„Tvoja Evropa“, spletno mesto, kjer je 
mogoče z eno samo prijavo dostopati do 
informacij o pravicah v različnih sektorjih 
in tudi do pomoči;

3. pozdravlja dejstvo, da Komisija pripisuje 
velik pomen promociji sistema SOLVIT in 
pobude EU Pilot kot alternativnih 
mehanizmov za reševanje problemov, in 
Komisijo poziva, naj še okrepi 
prizadevanja v zvezi s tem; poudarja, da se 
je SOLVIT izkazal za učinkovitega pri 
odpravljanju težav, ki pestijo prebivalce, 
na primer priznavanju poklicnih 
kvalifikacij in pravic iz delovnega 
razmerja; znova izraža podporo uvedbi 
ločene proračunske vrstice za SOLVIT; 
pozdravlja prenovljeni portal „Tvoja 
Evropa“, spletno mesto, kjer je mogoče z 
eno samo prijavo dostopati do informacij o 
pravicah v različnih sektorjih in tudi do 
pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja dejstvo, da Komisija pripisuje 
velik pomen promociji sistema SOLVIT in 
pobude EU Pilot kot alternativnih 
mehanizmov za reševanje problemov, in 
Komisijo poziva, naj še okrepi 
prizadevanja v zvezi s tem; znova izraža 
podporo uvedbi ločene proračunske vrstice 
za SOLVIT; pozdravlja prenovljeni portal 
„Tvoja Evropa“, spletno mesto, kjer je 
mogoče z eno samo prijavo dostopati do 
informacij o pravicah v različnih sektorjih 
in tudi do pomoči;

3. pozdravlja dejstvo, da Komisija pripisuje 
velik pomen promociji sistema SOLVIT in 
pobude EU Pilot kot alternativnih 
mehanizmov za reševanje problemov, in 
Komisijo poziva, naj še okrepi 
prizadevanja v zvezi s tem; znova izraža 
podporo uvedbi ločene proračunske vrstice 
za SOLVIT; pozdravlja prenovljeni portal 
„Tvoja Evropa“, spletno mesto, kjer je 
mogoče z eno samo prijavo dostopati do 
informacij o pravicah v različnih sektorjih 
in tudi do pomoči; meni, da bi bilo treba 
nadaljevati te ukrepe ter okrepiti 
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zagotavljanje javnih informacij na portalu 
„Tvoja Evropa“;

Or. pl

Predlog spremembe 7
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja dejstvo, da Komisija pripisuje 
velik pomen promociji sistema SOLVIT in 
pobude EU Pilot kot alternativnih 
mehanizmov za reševanje problemov, in 
Komisijo poziva, naj še okrepi 
prizadevanja v zvezi s tem; znova izraža 
podporo uvedbi ločene proračunske vrstice 
za SOLVIT; pozdravlja prenovljeni portal 
„Tvoja Evropa“, spletno mesto, kjer je 
mogoče z eno samo prijavo dostopati do 
informacij o pravicah v različnih sektorjih 
in tudi do pomoči;

3. pozdravlja dejstvo, da Komisija pripisuje 
velik pomen promociji sistema SOLVIT in 
pobude EU Pilot kot alternativnih 
mehanizmov za reševanje problemov, in 
Komisijo poziva, naj še okrepi 
prizadevanja v zvezi s tem; znova izraža 
podporo uvedbi ločene proračunske vrstice 
in ustreznih finančnih sredstev za 
SOLVIT, portal „Tvoja Evropa“ in vsa 
druga orodja, s katerimi se na kraju 
samem zagotavlja delovanje notranjega 
trga; pozdravlja prenovljeni portal „Tvoja 
Evropa“, spletno mesto, kjer je mogoče z 
eno samo prijavo dostopati do informacij o 
pravicah v različnih sektorjih in tudi do 
pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 8
Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja dejstvo, da Komisija pripisuje 
velik pomen promociji sistema SOLVIT in 
pobude EU Pilot kot alternativnih 
mehanizmov za reševanje problemov, in 

3. pozdravlja dejstvo, da Komisija pripisuje 
velik pomen promociji sistema SOLVIT in 
pobude EU Pilot kot alternativnih 
mehanizmov za reševanje problemov, in 
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Komisijo poziva, naj še okrepi 
prizadevanja v zvezi s tem; znova izraža 
podporo uvedbi ločene proračunske vrstice 
za SOLVIT; pozdravlja prenovljeni portal 
„Tvoja Evropa“, spletno mesto, kjer je 
mogoče z eno samo prijavo dostopati do 
informacij o pravicah v različnih sektorjih 
in tudi do pomoči;

Komisijo poziva, naj še okrepi 
prizadevanja v zvezi s tem; znova izraža 
podporo uvedbi ločene proračunske vrstice 
za SOLVIT; pozdravlja prenovljeni portal 
„Tvoja Evropa“, spletno mesto, kjer je 
mogoče z eno samo prijavo dostopati do 
informacij o pravicah v različnih sektorjih 
in tudi do pomoči; poziva Komisijo, naj z 
dodatnimi ukrepi spodbuja portal „Tvoja 
Evropa“, ki je v javnosti še zmeraj 
neznan;

Or. en

Predlog spremembe 9
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja nadaljnjo finančno pomoč za 
mrežo evropskih centrov za varstvo 
potrošnikov, pa tudi študijo za oceno njene 
učinkovitosti, ki je bila naročena; poziva 
Komisijo, naj upošteva ugotovitve iz te 
študije in naj ukrepa, da bi izboljšala 
kakovost ponujenih storitev in obveščenost 
potrošnikov o omenjeni mreži;

4. pozdravlja nadaljnjo finančno pomoč za 
mrežo evropskih centrov za varstvo 
potrošnikov, pa tudi študijo za oceno njene 
učinkovitosti, ki je bila naročena; poziva 
Komisijo, naj upošteva ugotovitve iz te 
študije in naj ukrepa, da bi izboljšala 
kakovost ponujenih storitev in zagotovila 
stabilno financiranje mreže; poudarja, 
kako pomembno je povečati obveščenost 
potrošnikov o omenjeni mreži; toplo 
pozdravlja ukrepe Komisije na tem 
področju, na primer medijske kampanje 
in ukrepe za optimizacijo iskalnikov;

Or. en

Predlog spremembe 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja nadaljnjo finančno pomoč za 
mrežo evropskih centrov za varstvo 
potrošnikov, pa tudi študijo za oceno njene 
učinkovitosti, ki je bila naročena; poziva 
Komisijo, naj upošteva ugotovitve iz te 
študije in naj ukrepa, da bi izboljšala 
kakovost ponujenih storitev in obveščenost 
potrošnikov o omenjeni mreži;

4. pozdravlja nadaljnjo finančno pomoč za 
mrežo evropskih centrov za varstvo 
potrošnikov, pa tudi študijo za oceno njene 
učinkovitosti, ki je bila naročena; poziva 
Komisijo, naj upošteva ugotovitve iz te 
študije in naj ukrepa, da bi izboljšala 
kakovost ponujenih storitev in obveščenost 
potrošnikov o storitvah, ki jih ponuja 
omenjena mreža;

Or. pl

Predlog spremembe 11
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja nadaljnjo finančno pomoč za 
mrežo evropskih centrov za varstvo 
potrošnikov, pa tudi študijo za oceno njene 
učinkovitosti, ki je bila naročena; poziva 
Komisijo, naj upošteva ugotovitve iz te 
študije in naj ukrepa, da bi izboljšala 
kakovost ponujenih storitev in obveščenost 
potrošnikov o omenjeni mreži;

4. pozdravlja nadaljnjo finančno pomoč za 
mrežo evropskih centrov za varstvo 
potrošnikov, pa tudi študijo za oceno njene 
učinkovitosti, ki je bila naročena; poziva 
Komisijo, naj upošteva ugotovitve iz te 
študije in naj ukrepa, da bi izboljšala 
kakovost ponujenih storitev;

Or. de

Predlog spremembe 12
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da državljani še zdaleč niso 
dovolj seznanjeni s sistemom SOLVIT, 
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portalom „Tvoja Evropa“ in mrežo 
evropskih centrov za varstvo potrošnikov, 
to pa zmanjšuje učinkovitost informacij o 
notranjem trgu in možnosti, ki jih ponuja;   
v skladu s tem poziva Komisijo, naj 
sprejme splošne informacijske ukrepe, na 
primer z izobraževanjem, ter naj se zlasti 
vključi v obveščanje javnosti o blagu ali 
storitvah, na primer za avtomobile v 
avtomobilskih zvezah in avtošolah v 
državah članicah;

Or. de

Predlog spremembe 13
Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva za 
to, da bi države članice oddajale bolj točne 
računovodske izkaze za namene 
tradicionalnih lastnih sredstev in da bi 
izboljšale nacionalni carinski nadzor, s 
čimer bi preprečile napake pri izračunu 
zneskov tradicionalnih lastnih sredstev v 
skladu s priporočilom Računskega sodišča 
(točka 2.21);

5. poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva za 
to, da bi države članice oddajale bolj točne 
računovodske izkaze za namene 
tradicionalnih lastnih sredstev in da bi 
izboljšale nacionalni carinski nadzor, s 
čimer bi preprečile napake pri izračunu 
zneskov tradicionalnih lastnih sredstev v 
skladu s priporočilom Računskega sodišča 
(točka 2.21); zato dodatno spodbuja 
Komisijo, naj si še močneje prizadeva za 
poenostavitev pravnega okvira, predvsem 
da bi odpravili preostale težave v 
nekaterih kontrolnih sistemih;

Or. en

Predlog spremembe 14
Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je zapletenost pravil 
pomemben razlog za napake v poglavju 
"Raziskave in druge notranje politike"; 
poziva Komisijo, naj preuči različne 
možnosti za izboljšanje ravnovesja med 
poenostavitvijo in nadzorom, da bi 
zmanjšali upravno obremenitev malih in 
srednje velikih podjetij; poudarja, da so so 
pravila o javnih naročilih zapletena, zato 
priporoča, da se poenostavijo, s čimer bi 
zmanjšali splošno pogostost napak;  

Or. en

Predlog spremembe 15
Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. je zaskrbljen, ker so nadzorni in 
kontrolni sistemi Komisije le delno 
učinkoviti; poudarja, da Komisija ni 
odkrila nekaterih napak, ki jih je 
ugotovilo Računsko sodišče, zato 
poudarja, da si je treba prizadevati za 
izboljšanje trenutnih kontrolnih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 16
Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. ponavlja zahtevo, da bi morala 
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Komisija parlamentu in Svetu vsako leto 
posredovati podrobnejši opis odhodkov za 
vsako proračunsko vrstico skupaj z 
opombami, ki so bile podane za to vrstico; 

Or. en

Predlog spremembe 17
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. kljub upravičeni kritiki Računskega 
sodišča1 meni, da je program garancijske 
sheme za MSP osrednji finančni 
instrument za nadaljnje povečevanje 
potenciala obrtnikov in trgovcev na 
drobno; poziva Komisijo, naj kar najbolj 
poveča dodano vrednost tega programa, 
na svetovnem prizorišču pa naj se še bolj 
zavzema za inovacije in podjetništvo iz 
Unije;
_______________
1 Posebno poročilo Računskega sodišča 
št. 4/2011: "Revizija garancijske sheme za 
MSP".

Or. en

Predlog spremembe 18
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. je seznanjen s posebnim poročilom 
Računskega sodišča št. 13/2011 o tem, ali 
se s kontrolo carinskega postopka 42 
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preprečujejo in ugotovijo utaje DDV; da 
bi v nacionalnih proračunih preprečili 
velike izgube zaradi utaje DDV, poziva 
Komisijo, naj dodatno spremeni 
regulativni okvir Unije;  prav tako poziva 
države članice, naj izboljšajo sodelovanje 
in si učinkoviteje izmenjujejo informacije, 
da bi lahko carinske službe enotno 
upravljale oprostitev plačila DDV;

Or. en

Predlog spremembe 19
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. je zadovoljen, da je Komisija sprejela 
posebne smernice za državno pomoč 
finančnemu sektorju, s čimer se je odzvala 
na nujne primere zaradi finančne krize; je 
seznanjen z oceno Računskega sodišča, 
da se je Komisija učinkovito odzvala na 
finančno krizo; spodbuja Komisijo, naj še 
naprej zagotavlja združljivost državne 
pomoči s cilji, opredeljenimi v Pogodbi o 
delovanju Evropske unije, ter naj zavzame 
realistično stališče do izkrivljanja 
konkurence in vpliva na trgovino; poziva 
Komisijo, naj razširi svoje ocenjevanje 
naknadnega učinka državne pomoči in 
nadzora državne pomoči na podjetja, trge 
in gospodarstvo kot celoto; poudarja, 
kako pomembno je s pospešitvijo in 
povečanjem učinkovitosti postopkov za 
obravnavanje pritožb zagotoviti pravno 
gotovost vsem zainteresiranim stranem; 

Or. en
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Predlog spremembe 20
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6d. spominja na odgovornost držav članic 
v skladu s členom 317 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, na njihovo 
dolžnost okrepitve kontrolnih sistemov za 
preverjanje upravljanja pred potrditvijo 
odhodkov Komisiji ter na smernice za 
letne povzetke, ki so dragocen vir 
zagotovil;

Or. en

Predlog spremembe 21
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 6 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6e. ob upoštevanju poročila "Proračun za 
strategijo Evropa 2020" poziva Komisijo, 
naj še naprej sodeluje z Evropskim 
parlamentom in Svetom ter naj zagotovi, 
da bodo prihodnje dejavnosti načrtovanja 
v Uniji upoštevale načela poenostavitve, 
dobrega finančnega poslovodenja in 
odgovornosti; poziva države članice in 
Komisijo, naj se pri načrtovanju 
programov porabe Unije osredotočijo na 
cilje, ki so specifični, merljivi, dosegljivi, 
realistični in časovno določeni, obenem 
pa upoštevajo morebitna tveganja pri 
izvajanju;

Or. en
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Predlog spremembe 22
Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 6 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6f. glede na povečanje deleža vnaprejšnjih 
plačil (predfinanciranja) v splošnem 
proračunu Unije poziva Komisijo, naj 
ustrezno prilagodi računovodska pravila 
in nadzor, da bi preprečila nesmotrno 
porabo denarja davkoplačevalcev; je 
seznanjen s tem, da ni ustrezne analize 
razlik med načrtovanimi in doseženimi 
cilji, ter z ugotovitvijo, da okvir za 
poročanje o učinkovitosti ni zajemal 
gospodarnosti in učinkovitosti porabe;

Or. en


