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Predlog spremembe 1
grofica Róża Thun und Hohenstein

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opominja, da bi morala EU zaradi 
trenutne gospodarske krize in krčenja 
proračunov večine držav članic poskrbeti, 
da bo v svoj proračun vključila samo 
sredstva za obveznosti in plačila, ki so 
nujno potrebna za uresničevanje njenih 
ciljev;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 2
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. kljub temu poudarja, da je notranji trg 
politično področje, bistveno za 
gospodarsko rast in izhod iz krize; zato 
meni, da bi morala biti proračunska 
sredstva dodeljena v skladu s tem;

Or. en

Predlog spremembe 3
grofica Róża Thun und Hohenstein, Wim van de Camp

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva k financiranju pripravljalnega 
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ukrepa „Forum o enotnem trgu“ 
(proračunska vrstica 12 02 05) kot 
nadaljevanje pilotnega projekta, ki se je 
izvajal v okviru proračunov za leto 2011 
in 2012 (proračunska vrstica 12 02 03); 
spominja, da ta vsakoletni dogodek po 
možnosti poteka v državi članici, ki 
predseduje Svetu EU, prej pa lahko 
Komisija, Evropski parlament in država, 
ki predseduje Svetu EU, organizirajo 
številne pripravljalne prireditve z 
regionalno vsebino; ta dogodek je 
pomembna priložnost za izmenjavo 
praktičnih zgledov med udeleženci, 
obveščanje državljanov o njihovih 
pravicah na enotnem trgu in pregled 
stanja enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 4
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da so obveznosti v 
proračunski vrstici 02 03 01 za 4 % večje 
kot v preteklem letu, in je prepričan, da bi 
se temu lahko izognili, če bi opredelili 
pravilne prednostne naloge;

3. ugotavlja, da so obveznosti v 
proračunski vrstici 02 03 01 za 4 % večje 
kot v preteklem letu; zato predlaga preklic 
sredstev za dva dogodka predsedstva 
Sveta, in sicer o oblikovanju cen in 
povračilu stroškov za farmacevtske 
izdelke, saj Komisija ni mogla dokazati 
njune dodane vrednosti;

Or. en

Predlog spremembe 5
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja uvedbo proračunske vrstice 
02 03 04 02, ki bo potrošnikom ter 
srednjim in malim podjetjem omogočila 
tesnejšo udeležbo v procesu 
standardizacije;

4. poudarja, da bi morala pobudo za 
standardizacijo dati industrija in jo tudi 
izvajati, s podporo sekretariata za 
standardizacijo; zato predlaga, da se 
proračun za normalizacijo v proračunski 
vrstici 02 03 04 01 zmanjša za 
5 milijonov EUR;
poudarja pomen tesnega sodelovanja 
malih in srednjih podjetij ter potrošniških, 
okoljskih in delavskih organizacij pri 
oblikovanju teh standardov; zato
pozdravlja uvedbo proračunske vrstice 
02 03 04 02, ki bo družbenim interesnim 
skupinam ter srednjim in malim podjetjem 
omogočila tesnejšo udeležbo v procesu 
standardizacije; predlaga povečanje te 
proračunske vrstice za 5 milijonov EUR;

Or. en

Predlog spremembe 6
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. se strinja, da je treba proračunska 
sredstva za plačila v proračunski vrstici 
12 02 01 povečati, da bo mogoče zadostiti 
potrebam raziskav Eurobarometer in 
pobude „Tvoja Evropa – nasveti“; je kljub 
temu zadržan glede proračuna, 
predlaganega za študije v tem oddelku;

5. se strinja, da je treba proračunska 
sredstva za plačila v proračunski vrstici 
12 02 01 povečati; je kljub temu zadržan 
glede proračuna, predlaganega za študije v 
tem oddelku;

Or. en

Predlog spremembe 7
Cornelis de Jong
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da organi sistema SOLVIT, 
portalov „Tvoja Evropa“ in „Tvoja 
Evropa – nasveti“ ter sistema IMI že 
sodelujejo pri nekaterih vprašanjih; glede 
na to poudarja, da bi bilo proračun za ta 
upravljavska orodja bolje združiti v eno 
proračunsko vrstico; predlaga tudi 
povečanje sredstev v tej novi proračunski
vrstici za 1 milijon EUR, da bo lahko 
sistem SOLVIT deloval nemoteno;

Or. en

Predlog spremembe 8
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. se zaveda, da je treba še naprej 
financirati forum o enotnem trgu, 
dogodek, ki ga skupaj organizirajo 
Komisija, Evropski parlament in 
predsedstvo Sveta; poudarja pomen tega 
dogodka, ki združuje predstavnike 
državljanov, podjetij in potrošniških 
organizacij, pa tudi predstavnike držav 
članic in institucij EU, da se opredelijo 
jasne obveznosti glede prenosa, uporabe 
in izvajanja zakonodaje o enotnem trgu; 
je prepričan, da bi bilo treba ta forum 
organizirati na začetku in na koncu 
vsakega zakonodajnega obdobja 
Evropskega parlamenta, da se opravi 
koristna ocena in revizija enotnega trga, 
še prej pa bi lahko vsako leto organizirali 
številne pripravljalne prireditve z 
regionalno ali nacionalno vsebino;
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Or. en

Predlog spremembe 9
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. obžaluje, da so sredstva za prevzem 
obveznosti v proračunski vrstici 12 02 02 
programa SOLVIT in akcijskega načrta 
za pomoč v zvezi z enotnim trgom že 
drugo leto zapored premajhna; poudarja, 
da je SOLVIT sicer uspešen mehanizem 
za zunajsodno poravnavo sporov, vendar 
ga je treba bolj promovirati, da bodo 
lahko državljani in podjetja izkoristili 
storitve, ki jih ponuja; poudarja tudi, da 
so potrebna nadaljnja prizadevanja za 
racionalizacijo pomoči v zvezi z enotnim 
trgom;

Or. en


