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Osnutek dopolnitve 7000 === IMCO/7000 ===

vlagatelj: Edvard Kožušník, Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 01 04 01 — Delovanje in razvoj notranjega trga, zlasti na področjih obveščanja, potrjevanja in 
sektorskega usklajevanja – Odhodki za upravno poslovodenje 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 
Proračun 2011 Predlog proračuna 2012 stališče Sveta 2012 Nesoglasje Novi znesek  

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 01 04 01 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 864 000 864 000 136 000 136 000 1 000 000 1 000 000

Rezerva        

Skupaj 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 864 000 864 000 136 000 136 000 1 000 000 1 000 000

Opombe: 

Pred odstavkom: 

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem .......... tega oddelka, ki je sestavni del splošnega 
proračuna. 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Ta sredstva so namenjenaTe odobritve so namenjene kritju odhodkov za študije, sestanke strokovnjakov, 
informacije in publikacije, ki so neposredno povezani z doseganjem ciljev programa ali ukrepov, ki spadajo 
pod to postavko, vključno z vsemi drugimi odhodki za tehnično in upravno pomoč, ki ne vključuje nalog 
organov javnih oblasti, ki jih Komisija da v zunanje izvajanje po začasnih pogodbah za opravljanje storitev, 
ko potečejo pogodbe uradov za tehnično pomoč v letih, ki sledijo. 

Obrazložitev: 

Delovanje in razvoj notranjega trga, zlasti na področjih obveščanja, potrjevanja in sektorskega usklajevanja, 
sta zelo pomembna in zahtevata nepretrgan pritok proračunskih sredstev. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 7001 === IMCO/7001 ===

vlagatelj: Edvard Kožušník, Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 02 03 01 — Delovanje in razvoj notranjega trga, zlasti na področjih obveščanja, potrjevanja in 
sektorskega usklajevanja 

Spremeniti zneske na naslednji način: 
Proračun 2011 Predlog proračuna 2012 stališče Sveta 2012 Nesoglasje Novi znesek  

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 03 01 18 550 000 15 234 864 18 550 000 15 800 000 18 550 000 12 800 000  3 000 000 18 550 000 15 800 000

Rezerva        

Skupaj 18 550 000 15 234 864 18 550 000 15 800 000 18 550 000 12 800 000  3 000 000 18 550 000 15 800 000

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 7002 === IMCO/7002 ===

vlagatelj: Edvard Kožušník, Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 12 02 03 — Pilotni projekt – Forum o enotnem trgu 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 
Proračun 2011 Predlog proračuna 2012 stališče Sveta 2012 Nesoglasje Novi znesek  

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

12 02 03 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 200 000  1 200 000 600 000

Rezerva        

Skupaj 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 200 000  1 200 000 600 000

Opombe: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Forum o enotnem trgu je vsakoletni dogodek, ki ga v državi članici, predsedujoči EU, organizirata 
Komisija in Evropski parlament, udeležijo pa se ga predstavniki državljanov, podjetij in potrošniških 
organizacij ter predstavniki držav članic in institucij EU, da bi izboljšali usklajevanje in vodenje na 
notranjem trgu. Razprave in delavnice, ki potekajo v okviru foruma, so namenjene prenosu, uporabi in 
izvajanju zakonodaje o enotnem trgu, izmenjavi praktičnih zgledov med udeleženci in obveščanju 
državljanov o njihovih pravicah nabi moral biti vsakoletni dogodek v državi članici, predsedujoči EU, 
udeležili pa naj bi se ga predstavniki državljanov, podjetij in potrošniških organizacij ter predstavniki držav 
članic in institucij EU, da bi se jasno zavezali prenosu, uporabi in izvrševanju zakonodaje o notranjem trgu. 
Namen dogodka naj bi bila odprava napačnega prenosa, nepravilne uporabe in neizvajanja zakonodaje o 
enotnem trgu z boljšim usklajevanjem in upravljanjem enotnega trga. Postal naj bi pomembno prizorišče za 
izmenjavo praktičnih zgledov med interesnimi skupinami in za obveščanje državljanov o njihovih pravicah 
na enotnem trgu. Udeleženci naj bi še zlasti obravnavali 20 največjih težav, izzivov in priložnosti za 
državljane in podjetja, ki bi jih opredelila Komisija. Ustanovljena naj bi bila delovna skupina poslancev 
Evropskega parlamenta ter predstavnikov Komisije in predsedstva EU v času dogodka, ki bo opredelila 
podrobnosti organizacije foruma o enotnem trgu. 

Obrazložitev: 

Forum o enotnem trgu bi bilo treba organizirati vsako leto. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 7003 === IMCO/7003 ===

vlagatelj: Edvard Kožušník, Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 12 02 02 — Program Solvit in akcijski načrt za pomoč v zvezi z enotnim trgom  

Spremeniti zneske na naslednji način: 
Proračun 2011 Predlog proračuna 2012 stališče Sveta 2012 Nesoglasje Novi znesek  

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

12 02 02 1 300 000 1 237 833 p.m. 1 200 000 p.m. 1 000 000 1 200 000 200 000 1 200 000 1 200 000

Rezerva        

Skupaj 1 300 000 1 237 833 p.m. 1 200 000 p.m. 1 000 000 1 200 000 200 000 1 200 000 1 200 000

Obrazložitev: 

Omrežje SOLVIT skupaj s podpornimi storitvami za enotni trg tvori učinkovit in brezplačen mehanizem za 
zunajsodno reševanje sporov, ki bi ga bilo treba v vseh državah članicah podpreti z usposabljanjem in 
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promocijo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 7004 === IMCO/7004 ===

vlagatelj: Edvard Kožušník, Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 17 02 05 
Proračun 2011 Predlog proračuna 2012 stališče Sveta 2012 Nesoglasje Novi znesek  

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 02 05    1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Rezerva        

Skupaj   1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Postavka: 

Pilotni projekt — Izmenjava virov in strokovnega znanja med nacionalnimi organi za tržni nadzor 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta sredstva so namenjena sodelovanju, združevanju znanja in izkušenj ter izmenjavi praktičnih zgledov 
med državami članicami, da se v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 o tržnem nadzoru zagotovi enaka 
raven tržnega nadzora povsod po Evropski uniji. V ta namen bo organizirano redno skupno usposabljanje 
predstavnikov nacionalnih organov za tržni nadzor iz vseh držav članic, osredotočeno na bistvene 
praktične vidike tržnega nadzora, kot so obravnava pritožb, spremljanje nesreč, preverjanje, ali so bili 
sprejeti korektivni ukrepi, sledenje znanstvenim in tehničnim dognanjem v zvezi z varnostnimi vprašanji 
ter usklajevanje s carinskimi organi. Poleg tega bo poskrbljeno za izmenjavo izkušenj med državami 
članicami z izmenjavo državnih uradnikov in programi medsebojnih obiskov. Zbirali se bodo tudi 
primerjalni podatki o virih, namenjenih tržnemu nadzoru v posameznih državah članicah, in organizirale 
razprave o njih med nacionalnimi organi na ustrezni ravni. Cilj projekta je ozaveščati o virih, potrebnih 
za zagotavljanje učinkovitega, obsežnega in doslednega tržnega nadzora na celotnem notranjem trgu. 
Pilotni projekt bo tako prispeval k pregledu direktive o splošni varnostni proizvodov in k pripravam na 
nadaljnje ukrepe za program Carina 2013. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1). 

Obrazložitev: 

Parlament je večkrat pozval Komisijo in države članice, naj sofinancirajo nadaljnje skupne ukrepe za nadzor 
trga. Prav tako je opozoril na vlogo carine pri nadzoru trga ter podprl krepitev sodelovanja med carinskimi 
upravami in organi za nadzor trga. 


