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Predlog spremembe 1
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da bi izboljšanje okvira za 
gospodarsko upravljanje moralo temeljiti 
na sklopu medsebojno povezanih in 
usklajenih politik, ki bi spodbudile 
gospodarsko rast in delovna mesta, in da 
je za doseganje teh ciljev potreben celovit 
razvoj enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 2
Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da bi popolno in ustrezno
izvajanje direktive o storitvah lahko 
sprožilo potencial rasti za od 0,8 % do 
2,6 % BDP;

2. opozarja, da velik del gospodarskega 
potenciala v storitvenem sektorju ostaja 
neizkoriščen; opozarja, da bi popolno in 
ustrezno izvajanje direktive o storitvah 
lahko sprožilo potencial rasti za od 0,8 % 
do 2,6 % BDP;

Or. en

Predlog spremembe 3
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da bi popolno in ustrezno 
izvajanje direktive o storitvah lahko 
sprožilo potencial rasti za od 0,8 % do 
2,6 % BDP;

2. opozarja, da bi popolno in ustrezno 
izvajanje direktive o storitvah lahko 
sprožilo potencial rasti za od 0,8 % do 
2,6 % BDP in da bi dokončna vzpostavitev 
enotnega digitalnega trga lahko ustvarila 
gospodarske koristi, v višini 4 200 evrov 
na gospodinjstvo;

Or. en

Predlog spremembe 4
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da je treba v okviru evropskega 
semestra enotni trg obravnavati v povezavi 
z drugimi področji horizontalne politike, 
kot so varstvo potrošnikov in delavcev, 
socialne pravice, okolje in trajnostni 
razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 5
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. vendar obžaluje, da kljub trdnim 
dokazom o pomembnosti enotnega trga pri 
premagovanju krize priporočila za 
posamezne države za leto 2013 premalo 
obravnavajo potencial za rast in delovna 
mesta, ki ga lahko ima ustrezno izvajanje 

4. vendar obžaluje, da kljub trdnim 
dokazom o pomembnosti enotnega trga pri 
premagovanju krize priporočila za 
posamezne države za leto 2013 premalo 
obravnavajo potencial za rast, zaupanje 
potrošnikov in delovna mesta, ki ga lahko 
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in izvrševanje pravil enotnega trga; ima ustrezno izvajanje in izvrševanje pravil 
enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 6
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. se strinja s priporočili za posamezne 
države, da je treba odstraniti neupravičene 
omejitve in ovire pri vstopu v storitveni 
sektor; poziva države članice, ki jih to 
zadeva, naj temeljito razmislijo o teh 
priporočilih;

5. se strinja s priporočili za posamezne 
države, da je treba odstraniti neupravičene 
omejitve in ovire pri vstopu v storitveni 
sektor; poziva države članice, ki jih to 
zadeva, naj nujno prednostno 
obravnavajo odstranitev ovir, ki zavirajo 
rast enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 7
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. obžaluje, da zaradi pomanjkanja 
nacionalnih in evropskih naložb ne bo 
mogoče izpolniti prednostnih nalog, 
določenih v poročilu „Stanje na področju 
integracije enotnega trga 2013 – prispevek 
k letnemu pregledu rasti 2013“, na 
ključnih področjih energetike, prometa in 
digitalnega trga;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. obžaluje, da je na notranjem trgu še 
vedno veliko problemov v zvezi s 
spoštovanjem socialnih pravic, zlasti glede 
enakega plačila za enako delo, ter 
poudarja pomen reševanja teh problemov;

Or. en

Predlog spremembe 9
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ponovno poziva Komisijo, naj okrepi 
upravljanje enotnega trga z uvedbo letnega 
cikla upravljanja enotnega trga, ki naj 
postane poseben steber evropskega 
semestra. Vključuje naj pregled notranjega 
trga, letno poročilo o stanju na področju 
integracije notranjega trga kot del letnega 
pregleda rasti, smernice Evropskega sveta 
državam članicam, nacionalne akcijske 
načrte za izvajanje smernic notranjega
trga, ter namenska priporočila za 
posamezne države;

8. ponovno poziva Komisijo, naj okrepi 
upravljanje enotnega trga z uvedbo letnega 
cikla upravljanja enotnega trga, ki naj 
postane poseben steber evropskega 
semestra. Vključuje naj pregled notranjega 
trga, letno poročilo o stanju na področju 
integracije enotnega trga kot del letnega 
pregleda rasti, smernice Evropskega sveta 
državam članicam, nacionalne akcijske 
načrte za izvajanje smernic enotnega trga 
ter namenska priporočila za posamezne 
države;

Or. en

Predlog spremembe 10
Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 9
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. ugotavlja pomanjkljivo sodelovanje 
nacionalnih parlamentov v razpravi o 
vidikih enotnega trga v evropskem 
semestru 2013 in jih poziva, naj aktivneje 
sodelujejo v razpravi z Evropskim 
parlamentom in lastnimi vladami, saj bodo 
tako lažje črpali neizkoriščeni potencial na 
področju rasti in zaposlenosti.

9. ugotavlja pomanjkljivo sodelovanje 
nacionalnih parlamentov v razpravi o 
vidikih enotnega trga v evropskem 
semestru 2013 in jih poziva, naj aktivneje 
sodelujejo v razpravi z Evropskim 
parlamentom in lastnimi vladami, saj bodo 
tako lažje črpali neizkoriščeni potencial na 
področju rasti in zaposlenosti; poudarja, 
da je sodelovanje zainteresiranih strani 
pri razvoju nujnih reform ključno za 
njihovo uveljavitev in uspeh.

Or. en

Predlog spremembe 11
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. ugotavlja pomanjkljivo sodelovanje 
nacionalnih parlamentov v razpravi o 
vidikih enotnega trga v evropskem 
semestru 2013 in jih poziva, naj aktivneje 
sodelujejo v razpravi z Evropskim 
parlamentom in lastnimi vladami, saj bodo 
tako lažje črpali neizkoriščeni potencial na 
področju rasti in zaposlenosti.

9. ugotavlja pomanjkljivo sodelovanje 
nacionalnih parlamentov v razpravi o 
vidikih enotnega trga v evropskem 
semestru 2013 in jih poziva, naj aktivneje 
sodelujejo v razpravi z Evropskim 
parlamentom in lastnimi vladami, da bodo 
izpolnili obveznosti glede izboljšanja 
zakonodaje, kot je izvajanje testa 
enotnega trga, in da bodo tako lažje črpali 
neizkoriščeni potencial na področju rasti in 
zaposlenosti.

Or. en

Predlog spremembe 12
Sergio Gaetano Cofferati
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Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja pomen tesnejšega in 
hitrejšega vključevanja socialnih 
partnerjev in vseh zainteresiranih strani v 
oblikovanje, sprejemanje, izvajanje in 
spremljanje ukrepov, ki so potrebni za 
krepitev rasti in pravic državljanov na 
enotnem trgu.

Or. en


