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Predlog spremembe 1
Josefa Andrés Barea

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker imajo mala in srednja podjetja 
zaradi svojih omejenih zmogljivosti
nesorazmerno veliko težav z nepotrebnimi 
upravnimi in regulativnimi bremeni in ker 
sta se zakonodajalca Evropske unije 
zavezala načelu „najprej pomisli na male“;

B. ker imajo mala in srednja podjetja 
zaradi svojih omejenih zmogljivosti veliko 
težav z nepotrebnimi upravnimi bremeni in 
ker sta se zakonodajalca Evropske unije 
zavezala načelu „najprej pomisli na male“;

Or. es

Predlog spremembe 2
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker imajo mala in srednja podjetja 
zaradi svojih omejenih zmogljivosti 
nesorazmerno veliko težav z nepotrebnimi 
upravnimi in regulativnimi bremeni in ker 
sta se zakonodajalca Evropske unije 
zavezala načelu „najprej pomisli na male“;

B. ker imajo mala in srednja podjetja 
zaradi svojih omejenih zmogljivosti 
nesorazmerno veliko nepotrebnih bremen
in ker sta se zakonodajalca Evropske unije 
zavezala načelu „najprej pomisli na male“;

Or. en

Predlog spremembe 3
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker 20,7 milijona malih in srednjih 
podjetij zaposluje 65 % obstoječe delovne 
sile v zasebnem sektorju in so ta podjetja 
med najbolj inovativnimi, pa tudi 
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najuspešnejša z vidika ustvarjanja 
delovnih mest in gospodarske rasti;

Or. ro

Predlog spremembe 4
Josefa Andrés Barea

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker lahko podjetja delovna mesta 
ustvarjajo pod ustreznimi pogoji, med 
drugim, če imajo dostop do kvalificirane 
delovne sile in čim manjše upravno 
breme;

Or. es

Predlog spremembe 5
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je Evropska komisija odstopila od 
5.590 pravnih zahtev v zadnjih 5 letih, kar 
je zmanjšalo stroške za podjetja za več kot 
27 milijard EUR;

Or. en

Predlog spremembe 6
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker si Evropska komisija prizadeva za
regulativno in upravno učinkovitost prek 



AM\1009536SL.doc 5/25 PE522.981v03-00

SL

programa REFIT, ocen učinkov, 
preverjanja konkurenčnosti in ustreznosti, 
posvetovanja Top-10 ter kazalnikov 
uspešnosti in preizkusa za mala in srednja 
podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 7
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dc. ker je, kot je poudaril Evropski svet, 
za zagotovitev doseganja ciljev politik EU, 
vključno s pravilnim delovanjem enotnega 
trga, potrebna ureditev na ravni Unije;

Or. en

Predlog spremembe 8
Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker mala in srednja podjetja zaradi 
upravnih ovir ne morejo v celoti izkoristiti 
prednosti enotnega trga;

Or. lv

Predlog spremembe 9
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja pobudo Komisije Top-10 kot 
del programa REFIT in je seznanjen z 

1. pozdravlja pobudo Komisije Top-10 kot 
del programa REFIT in je seznanjen z 
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obljubo, da ne gre za enkratno 
prizadevanje, temveč da bi to moral biti 
reden del stalnega postopka preverjanja;
vendar poudarja, da pristop Top-10 ne sme 
nadomestiti sistemskega pristopa 
horizontalne politike do zmanjšanja 
upravnega bremena zaradi predpisov EU, 
temveč bi moral veljati za zgled;

obljubo, da ne gre za enkratno 
prizadevanje, temveč da bi to moral biti 
reden del stalnega postopka preverjanja;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
predlagati nujen časovni načrt ukrepov za 
zmanjšanje bremena teh določenih 
predpisov za mala podjetja; poudarja tudi, 
da pristop Top-10 ne sme nadomestiti 
sistemskega pristopa horizontalne politike 
do zmanjšanja upravnega bremena zaradi 
predpisov EU, temveč bi moral veljati za 
zgled;

Or. en

Predlog spremembe 10
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja pobudo Komisije Top-10 kot 
del programa REFIT in je seznanjen z 
obljubo, da ne gre za enkratno 
prizadevanje, temveč da bi to moral biti 
reden del stalnega postopka preverjanja;
vendar poudarja, da pristop Top-10 ne sme 
nadomestiti sistemskega pristopa 
horizontalne politike do zmanjšanja 
upravnega bremena zaradi predpisov EU, 
temveč bi moral veljati za zgled;

1. pozdravlja pobudo Komisije Top-10 kot 
del programa REFIT in je seznanjen z 
obljubo, da ne gre za enkratno 
prizadevanje, temveč da bi to moral biti 
reden del stalnega postopka preverjanja;
vendar poudarja, da pristop Top-10 ne sme 
nadomestiti sistemskega pristopa 
horizontalne politike do zmanjšanja 
upravnega bremena zaradi predpisov EU
ter ne sme ogrožati ciljev in učinkovitosti 
zakonodaje, temveč bi moral veljati za 
zgled;

Or. en

Predlog spremembe 11
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja pobudo Komisije Top-10 kot 
del programa REFIT in je seznanjen z 
obljubo, da ne gre za enkratno 
prizadevanje, temveč da bi to moral biti 
reden del stalnega postopka preverjanja; 
vendar poudarja, da pristop Top-10 ne sme 
nadomestiti sistemskega pristopa 
horizontalne politike do zmanjšanja 
upravnega bremena zaradi predpisov EU, 
temveč bi moral veljati za zgled;

1. je seznanjen s pobudo Komisije Top-10 
kot del programa REFIT in z obljubo, da 
ne gre za enkratno prizadevanje, temveč da 
bi to moral biti reden del stalnega postopka 
preverjanja; vendar poudarja, da pristop 
Top-10 ne sme nadomestiti sistemskega 
pristopa horizontalne politike do 
zmanjšanja upravnega bremena zaradi 
predpisov EU;

Or. sv

Predlog spremembe 12
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. zato poudarja, da je treba načelo 
„najprej pomisli na male“ bolje upoštevati 
v politikah Unije glede inovacij, rasti, 
internacionalizacije, produktivnosti, 
zmanjševanja birokracije, kakovosti 
človeških virov ter družbene odgovornosti;

Or. en

Predlog spremembe 13
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. izraža zaskrbljenost glede posledic, ki 
bi jih lahko imel program za 
poenostavitev zakonodaje za pravice 
delavcev v EU; zlasti ugotavlja, da 
Komisija ni navedla, kakšni bi bili verjetni 
kratkoročni in dolgoročni učinki 
predlogov na zaposlene, na primer na 
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področju zdravja in varnosti; poudarja, da 
je Komisija pri pripravi ocen učinka 
dolžna upoštevati temeljne pravice, in je 
seznanjen z neravnovesjem med interesi 
podjetij in zaposlenih, ki ga je pokazala 
analiza, opravljena pred vzpostavitvijo 
programa ustreznosti in uspešnosti 
predpisov; 
__________________
1 SEC(2011)0567 

Or. sv

Predlog spremembe 14
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. je zaskrbljen zaradi hudih posledic, ki 
bi jih za zaposlene lahko imele 
spremembe direktive za obveščanje in 
posvetovanje z delavci, poenostavitev 
pravil o kabotaži, ponoven pregled 
predloženih direktiv o delu s krajšim 
delovnim časom in začasnem delu ter 
odločitev, da se direktiva o vplivu 
rakotvornih snovi na zaposlene ne 
spremeni;

Or. sv

Predlog spremembe 15
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj okrepi svoja 
prizadevanja, s katerimi bo prek
poenostavljenega regulativnega okvira in 
lažjega upravnega bremena na vseh 

3. poziva Komisijo, naj okrepi svoja 
prizadevanja, s katerimi bo prek upravne 
poenostavitve in zagotavljanja usmerjene 
nefinančne in finančne pomoči na vseh 
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področjih, zlasti na področju proizvodnje 
ter na digitalnem in storitvenem enotnem 
trgu, zagotovila spodbudo za uspeh malih 
in srednjih, predvsem pa inovativnih, 
podjetij;

področjih zagotovila spodbudo za uspeh 
malih in srednjih, predvsem pa inovativnih, 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 16
Josefa Andrés Barea

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj okrepi svoja 
prizadevanja, s katerimi bo prek 
poenostavljenega regulativnega okvira in 
lažjega upravnega bremena na vseh 
področjih, zlasti na področju proizvodnje 
ter na digitalnem in storitvenem enotnem 
trgu, zagotovila spodbudo za uspeh malih 
in srednjih, predvsem pa inovativnih, 
podjetij;

3. poziva Komisijo, naj okrepi svoja 
prizadevanja, s katerimi bo prek 
poenostavljenega regulativnega okvira in 
lažjega upravnega bremena na vseh 
področjih zagotovila spodbudo za uspeh 
malih in srednjih, predvsem pa inovativnih, 
podjetij;

Or. es

Predlog spremembe 17
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj okrepi svoja 
prizadevanja, s katerimi bo prek 
poenostavljenega regulativnega okvira in 
lažjega upravnega bremena na vseh 
področjih, zlasti na področju proizvodnje 
ter na digitalnem in storitvenem enotnem 
trgu, zagotovila spodbudo za uspeh malih 
in srednjih, predvsem pa inovativnih, 
podjetij;

3. poziva Komisijo, naj nujno okrepi svoja 
prizadevanja, s katerimi bo prek 
poenostavljenega regulativnega okvira in 
lažjega upravnega bremena na vseh 
področjih, zlasti na področju proizvodnje 
ter na digitalnem in storitvenem enotnem 
trgu, zagotovila spodbudo za uspeh malih 
in srednjih, predvsem pa inovativnih, 
podjetij;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj pri pripravi 
zakonodaje pregledno in ustrezno 
opravlja preizkuse za mala in srednja 
podjetja ter nujno predlaga milejše 
ureditve in izjeme za vrsto zakonodajnih 
predlogov, da bi bistveno zmanjšala 
stroške malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 19
Josefa Andrés Barea

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj poenostavi 
prekomerno upravno breme, hkrati pa 
zagotavlja zdravje in varnost pri delu ter 
zaščito delavcev in zagotovi, da bodo mala 
in srednja podjetja delavcem nudila 
ustrezno delovno okolje;

Or. es

Predlog spremembe 20
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo lahek dostop do financiranja in 
trgov ter zmanjšajo regulativno breme, ki 
je med največjimi ovirami za 
ustanavljanje in razvoj malih in srednjih 
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podjetij;

Or. ro

Predlog spremembe 21
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. meni, da je zelo pomembno, da države 
članice izvajajo Direktivo 2011/7/EU o 
boju proti zamudam pri plačilih v 
trgovinskih poslih, ki določa, da 
pogodbeni plačilni rok ne sme biti daljši 
od rokov iz člena 4(3), razen če je v 
pogodbi izrecno dogovorjeno drugače in 
če je to objektivno utemeljeno glede na 
posebno naravo ali značilnosti pogodbe, 
in da v nobenem primeru ni daljši od 60 
koledarskih dni;

Or. ro

Predlog spremembe 22
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja, da bo Komisija od sedaj 
kazalnike uspešnosti za mala in srednja
podjetja vključila v letni pregled uspešnosti 
programa REFIT; meni, da je to korak v 
pravo smer, če bodo tako zahteve malih in 
srednjih podjetij dodatno vključene v širšo 
poenostavitev zakonodaje; vendar 
poudarja, da to povezovanje nikakor ne bi 
smelo zmanjšati posebne pozornosti, ki jo 
Komisija v tem procesu posveča malim in 
srednjim podjetjem;

4. pozdravlja, da bo Komisija od sedaj 
kazalnike uspešnosti za mala in srednja 
podjetja vključila v letni pregled uspešnosti 
programa REFIT; meni, da je to korak v
pravo smer, če bodo tako zahteve malih in 
srednjih podjetij dodatno vključene v širšo 
poenostavitev zakonodaje, ne da bi to 
ogrožalo učinkovitost zakonodaje ali 
dodalo plasti birokracije; poziva Evropsko 
komisijo, naj te instrumente racionalizira 
s celovito oceno učinka; vendar poudarja, 
da to povezovanje nikakor ne bi smelo 
zmanjšati posebne pozornosti, ki jo 
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Komisija v tem procesu posveča malim in 
srednjim podjetjem;

Or. en

Predlog spremembe 23
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da bi moral načrtovani letni 
pregled uspešnosti učinkovito spremljati 
zakonodajni in izvedbeni napredek na ravni 
EU in na nacionalni ravni, vključno z 
razsežnostjo MSP; meni, da bo ta pregled 
pomagal malim in srednjim podjetjem 
oceniti stroške upravnega bremena zaradi 
evropske ali nacionalne zakonodaje ter 
omogočil lažje spremljanje in zato olajšal 
konstruktivno udeležbo malih in srednjih 
podjetij v prihodnjih posvetovanjih;

5. poudarja, da bi moral načrtovani letni 
pregled uspešnosti učinkovito spremljati 
zakonodajni in izvedbeni napredek na ravni 
EU in na nacionalni ravni z razsežnostjo 
MSP; meni, da bo ta pregled pomagal 
malim in srednjim podjetjem oceniti 
stroške upravnega bremena zaradi 
evropske ali nacionalne zakonodaje ter 
omogočil lažje spremljanje in zato olajšal 
konstruktivno udeležbo malih in srednjih 
podjetij v prihodnjih posvetovanjih;

Or. en

Predlog spremembe 24
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja pa, da bo lažje opraviti 
naknadni pregled stanja, če bodo ustrezno 
izvedene predhodne ocene; zato naslednjo
Evropsko komisijo poziva, naj sproži 
razpravo o novi kulturi ocenjevanja 
učinkov v evropskih institucijah s 
posebnim poudarkom na malih in 
srednjih podjetjih ter samozaposlenih;
meni, da bi morala reforma na primer 
povečati neodvisnost in razširiti pooblastila 
odbora za oceno učinka; nadalje priporoča, 
naj Parlament bolj uporablja svoje 

6. poudarja pa, da bo lažje opraviti 
naknadni pregled stanja, če bodo ustrezno 
izvedene predhodne ocene; meni, da je 
kultura ocenjevanja učinkov vseh 
evropskih institucij neustrezna in jo je 
treba izboljšati; poziva Evropsko komisijo, 
naj objavi letno izjavo o skupnih neto 
stroških podjetij zaradi novih predlogov;
meni, da bi morala reforma na primer 
povečati neodvisnost in razširiti pooblastila 
odbora za oceno učinka; nadalje priporoča, 
naj Parlament bolj uporablja svoje 
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zmogljivosti za oceno učinka in preverjanje 
malih in srednjih podjetij, zlasti pred 
uvajanjem bistvenih sprememb v predloge 
Komisije;

zmogljivosti za oceno učinka in preverjanje 
malih in srednjih podjetij, zlasti pred 
uvajanjem bistvenih sprememb v predloge 
Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 25
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja pa, da bo lažje opraviti 
naknadni pregled stanja, če bodo ustrezno 
izvedene predhodne ocene; zato naslednjo 
Evropsko komisijo poziva, naj sproži 
razpravo o novi kulturi ocenjevanja 
učinkov v evropskih institucijah s 
posebnim poudarkom na malih in srednjih 
podjetjih ter samozaposlenih; meni, da bi 
morala reforma na primer povečati 
neodvisnost in razširiti pooblastila odbora 
za oceno učinka; nadalje priporoča, naj 
Parlament bolj uporablja svoje 
zmogljivosti za oceno učinka in preverjanje 
malih in srednjih podjetij, zlasti pred 
uvajanjem bistvenih sprememb v predloge 
Komisije;

6. poudarja pa, da bo lažje opraviti 
naknadni pregled stanja, če bodo ustrezno 
izvedene predhodne ocene ob upoštevanju 
vseh razsežnosti; zato naslednjo Evropsko 
komisijo poziva, naj sproži razpravo o novi 
kulturi ocenjevanja učinkov v evropskih 
institucijah s posebnim poudarkom na 
malih in srednjih podjetjih ter 
samozaposlenih; nadalje priporoča, naj 
Parlament bolj uporablja svoje 
zmogljivosti za oceno učinka in preverjanje 
malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 26
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 6 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

meni, da bi morali breme novih predlogov 
izravnati z vsaj enako velikim 
zmanjšanjem;
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Or. en

Predlog spremembe 27
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja zahtevo Sveta v sklepih z dne 
14. in 15. marca 2013 po nadaljnjih 
ukrepih za zmanjšanje skupnega 
regulativnega bremena na ravni EU in na 
nacionalni ravni;

8. pozdravlja izjave Komisije v njenih
sklepih iz marca in oktobra 2013, v 
katerih ugotavlja, da morajo ukrepi za 
zmanjšanje skupnega regulativnega 
bremena na ravni EU in na nacionalni ravni
vedno upoštevati potrebo po ustrezni 
zaščiti potrošnikov in zaposlenih; v zvezi s 
tem opozarja na spoštovanje načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 28
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. obžaluje, da malim in srednjim 
podjetjem še ni uspelo izkoristiti možnosti 
enotnega trga, in opominja, da se z 
izvozom v EU27 ukvarja zgolj 25 % MSP;
poziva Komisijo in države članice, naj 
sodelujejo pri odpravljanju nepotrebnih 
čezmejnih ovir, ki omejujejo MSP, in 
storijo več za harmonizacijo predpisov
med državami članicami; poudarja, da je na 
9. ministrski konferenci decembra 2013 
pomembno skleniti razvojno agendo iz 
Dohe s posebnim poudarkom na ukrepih za 
lajšanje trgovine za mala in srednja 
podjetja; v zvezi s tem pozdravlja namero 
Komisije, da bo predlagala standardni 
obračun DDV;

9. obžaluje, da malim in srednjim 
podjetjem še ni uspelo izkoristiti možnosti 
enotnega trga, in opominja, da se z 
izvozom v EU27 ukvarja zgolj 25 % malih 
in srednjih podjetij; poziva Komisijo in 
države članice, naj sodelujejo pri 
odpravljanju nepotrebnih čezmejnih ovir, 
ki omejujejo mala in srednja podjetja, in 
storijo več za izmenjavo najboljših praks 
na področju preproste dokumentacije med 
državami članicami; poudarja, da je na 9. 
ministrski konferenci decembra 2013 
pomembno skleniti razvojno agendo iz 
Dohe s posebnim poudarkom na ukrepih za 
lajšanje trgovine za mala in srednja 
podjetja; meni, da standardizacija 
obrazcev za DDV ne sme biti bolj 
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zapletena in da standardiziran obrazec ne 
sme zahtevati več informacij, kot jih 
zahteva najpreprostejši obrazec, ki bo 
nadomeščen;

Or. en

Predlog spremembe 29
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. obžaluje, da malim in srednjim 
podjetjem še ni uspelo izkoristiti možnosti 
enotnega trga, in opominja, da se z 
izvozom v EU27 ukvarja zgolj 25 % MSP;
poziva Komisijo in države članice, naj 
sodelujejo pri odpravljanju nepotrebnih 
čezmejnih ovir, ki omejujejo MSP, in 
storijo več za harmonizacijo predpisov med 
državami članicami; poudarja, da je na 9. 
ministrski konferenci decembra 2013 
pomembno skleniti razvojno agendo iz 
Dohe s posebnim poudarkom na ukrepih 
za lajšanje trgovine za mala in srednja 
podjetja; v zvezi s tem pozdravlja namero 
Komisije, da bo predlagala standardni 
obračun DDV;

9. obžaluje, da malim in srednjim 
podjetjem še ni uspelo izkoristiti možnosti 
enotnega trga, in opominja, da se z 
izvozom v EU27 ukvarja zgolj 25 % MSP;
poziva Komisijo in države članice, naj 
sodelujejo za boljšo integracijo enotnega 
trga in storijo več za harmonizacijo 
predpisov med državami članicami;
poudarja, da je na 9. ministrski konferenci 
decembra 2013 pomembno skleniti 
razvojno agendo iz Dohe. v zvezi s tem 
pozdravlja namero Komisije, da bo 
predlagala standardni obračun DDV;

Or. en

Predlog spremembe 30
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. meni, da nepravična davčna 
konkurenca med državami članicami 
negativno vpliva na razvoj podjetij na 
enotnem trgu, saj imajo mala in srednja 
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podjetja pogosto slabši položaj v davčnih 
sistemih kot večja podjetja, kar ovira 
njihovo potencialno rast in naložbe; se 
zavzema za boljše usklajevanje davčnih 
sistemov za podjetja po vsej EU prek 
uvedbe harmonizirane davčne osnove, ki 
bi jo spremljali ukrepi za boj proti 
davčnim utajam in agresivnemu 
davčnemu načrtovanju;

Or. en

Predlog spremembe 31
Josefa Andrés Barea

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva države članice, naj zagotovijo 
zbiranje ustreznih finančnih in 
nefinančnih informacij o malih in 
srednjih podjetij; spodbuja k
standardizaciji teh informacij ter 
vzpostavitvi zanesljivih in celovitih 
centralnih registrov;

Or. es

Predlog spremembe 32
Josefa Andrés Barea

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja države članice, naj 
prevzamejo postopke REFIT in Top-10, ki 
se izvajajo na ravni EU, ter zagotovijo 
zmanjšanje upravnega bremena za mala in 
srednja podjetja na nacionalni ravni;
nadalje poudarja, da so lahko države 
članice zlasti učinkovite pri zmanjšanju 
upravnega bremena za mala in srednja 
podjetja, in sicer tako, da preprečijo 
čezmerno prenašanje evropskih direktiv v 

10. spodbuja države članice, naj 
prevzamejo postopke REFIT in Top-10, ki 
se izvajajo na ravni EU, ter zagotovijo 
zmanjšanje upravnega bremena za mala in 
srednja podjetja na nacionalni ravni; v zvezi 
s tem poziva države članice, naj se hitro in 
ambiciozno odzovejo, da bi zmanjšale 
upravno breme za mala in srednja 
podjetja; vendar pa poudarja, da 
zmanjšanje upravnega bremena za ta 



AM\1009536SL.doc 17/25 PE522.981v03-00

SL

nacionalno zakonodajo; poziva države 
članice, naj uporabijo možnost za omilitev 
ureditev za mala in srednja podjetja, kjer 
to zakonodaja EU omogoča, kot so 
obveščanje in svetovanje delavcem, 
higiena živil, odpadki, okolje in letni 
računovodski izkazi;

podjetja ne sme ogroziti učinkovitega 
izvajanja standardov Mednarodne 
organizacije dela;

Or. es

Predlog spremembe 33
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja države članice, naj 
prevzamejo postopke REFIT in Top-10, ki 
se izvajajo na ravni EU, ter zagotovijo 
zmanjšanje upravnega bremena za mala in 
srednja podjetja na nacionalni ravni; 
nadalje poudarja, da so lahko države 
članice zlasti učinkovite pri zmanjšanju 
upravnega bremena za mala in srednja 
podjetja, in sicer tako, da preprečijo 
čezmerno prenašanje evropskih direktiv v 
nacionalno zakonodajo; poziva države 
članice, naj uporabijo možnost za omilitev 
ureditev za mala in srednja podjetja, kjer to 
zakonodaja EU omogoča, kot so 
obveščanje in svetovanje delavcem, 
higiena živil, odpadki, okolje in letni 
računovodski izkazi;

10. spodbuja države članice, naj 
prevzamejo postopke REFIT in Top-10, ki 
se izvajajo na ravni EU, ter zagotovijo 
zmanjšanje upravnega bremena za mala in 
srednja podjetja na nacionalni ravni; 
nadalje poudarja, da so lahko države 
članice zlasti učinkovite pri zmanjšanju 
upravnega bremena za mala in srednja 
podjetja, in sicer tako, da ustrezno 
prenesejo evropske direktive v nacionalno 
zakonodajo; poudarja, da imajo države 
članice izrecno pravico sprejeti 
nacionalne predpise, če je EU sprejela 
samo minimalne določbe; poziva države 
članice, naj uporabijo možnost za omilitev 
ureditev za mala in srednja podjetja, kjer to 
zakonodaja EU omogoča;

Or. sv

Predlog spremembe 34
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja države članice, naj 10. spodbuja države članice, naj 
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prevzamejo postopke REFIT in Top-10, ki 
se izvajajo na ravni EU, ter zagotovijo
zmanjšanje upravnega bremena za mala 
in srednja podjetja na nacionalni ravni;
nadalje poudarja, da so lahko države 
članice zlasti učinkovite pri zmanjšanju 
upravnega bremena za mala in srednja 
podjetja, in sicer tako, da preprečijo 
čezmerno prenašanje evropskih direktiv v 
nacionalno zakonodajo; poziva države 
članice, naj uporabijo možnost za omilitev 
ureditev za mala in srednja podjetja, kjer to 
zakonodaja EU omogoča, kot so 
obveščanje in svetovanje delavcem, 
higiena živil, odpadki, okolje in letni 
računovodski izkazi;

prevzamejo postopke REFIT in Top-10, ki 
se izvajajo na ravni EU, ter zagotovijo
izboljšanje okvirnega okolja za mala in 
srednja podjetja na nacionalni ravni;
nadalje poudarja, da so lahko države 
članice zlasti učinkovite pri zmanjšanju 
upravnega bremena za mala in srednja 
podjetja ter da lahko uporabijo možnost za 
omilitev ureditev za mala in srednja 
podjetja, kjer to zakonodaja EU omogoča, 
kot so obveščanje in svetovanje delavcem, 
higiena živil, odpadki, okolje in letni 
računovodski izkazi;

Or. en

Predlog spremembe 35
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja države članice, naj 
prevzamejo postopke REFIT in Top-10, ki 
se izvajajo na ravni EU, ter zagotovijo 
zmanjšanje upravnega bremena za mala in 
srednja podjetja na nacionalni ravni; 
nadalje poudarja, da so lahko države 
članice zlasti učinkovite pri zmanjšanju 
upravnega bremena za mala in srednja 
podjetja, in sicer tako, da preprečijo 
čezmerno prenašanje evropskih direktiv v 
nacionalno zakonodajo; poziva države 
članice, naj uporabijo možnost za omilitev 
ureditev za mala in srednja podjetja, kjer to 
zakonodaja EU omogoča, kot so 
obveščanje in svetovanje delavcem, 
higiena živil, odpadki, okolje in letni 
računovodski izkazi;

10. spodbuja države članice, naj 
prevzamejo postopke REFIT in Top-10, ki 
se izvajajo na ravni EU, ter zagotovijo 
zmanjšanje upravnega bremena za mala in 
srednja podjetja na nacionalni ravni; 
nadalje poudarja, da so lahko države 
članice zlasti učinkovite pri zmanjšanju 
upravnega bremena za mala in srednja 
podjetja, in sicer tako, da preprečijo 
čezmerno prenašanje evropskih direktiv v 
nacionalno zakonodajo; poziva države 
članice, naj uporabijo možnost za 
zmanjšanje nepotrebnega regulativnega 
bremena za mala in srednja podjetja, kjer 
to zakonodaja EU omogoča;

Or. sv
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Predlog spremembe 36
Josefa Andrés Barea

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da so lahko države članice 
zlasti učinkovite pri zmanjšanju 
upravnega bremena za mala in srednja 
podjetja, in sicer tako, da preprečijo 
čezmerno prenašanje evropskih direktiv v 
nacionalno zakonodajo; poziva države 
članice, naj omilijo režime za mala in 
srednja podjetja na področjih, kjer 
zakonodaja EU to dopušča;

Or. es

Predlog spremembe 37
Josefa Andrés Barea

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. pozdravlja uvedbo „preizkusa za 
mala in srednja podjetja“, vendar 
obžaluje, da ga je le nekaj držav članic 
vključilo v svoje nacionalne postopke 
odločanja;

Or. es

Predlog spremembe 38
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. želi spomniti na svoje stališče o 
splošnih izjemah za mala in srednja 
podjetja v zakonodaji EU, kot je zapisano 
v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 

11. meni, da je uvedba splošnih izjem v 
zakonodaji za mala in srednja podjetja 
neustrezna; meni, da bi bilo treba 
predloge, ki omogočajo možnost za 
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23. oktobra 2012, da bi se izjeme morale 
uporabljati le, kadar preizkusi za mala in 
srednja podjetja za vsak posamezni primer
pokažejo, da posebnih potreb malih in 
srednjih podjetij ni mogoče obravnavati s 
prilagojenimi rešitvami ali milejšo 
ureditvijo; poudarja, da splošne izjeme za 
mala in srednja podjetja pogosto 
vključujejo tveganje, da bi ta podjetja 
urejali številni nacionalni zakoni, ki bi 
spodbujali fragmentacijo in jim 
preprečevali dostop do notranjega trga;

milejšo ureditev in izjeme, ocenjevati za 
vsak primer posebej;

Or. sv

Predlog spremembe 39
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da poenostavitve 
zakonodaje ne bi smeli obravnavati kot 
izgovor za zmanjšanje ravni ambicij glede 
bistvenih vprašanj, kot so varnost in dobro 
počutje zaposlenih ter njihov vpliv na 
delovnem mestu; zato obžaluje, da politika 
Komisije o delovnem okolju velja za 
breme in da se je na primer Komisija 
odločila, da ne bo predložila predloga za 
direktivo o kostno-mišičnih obolenjih; 
poziva Komisijo, naj ne zmanjša ravni 
ambicij glede delovnega okolja; 

Or. sv

Predlog spremembe 40
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. želi spomniti na svoje stališče o 11. želi spomniti na svoje stališče o 
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splošnih izjemah za mala in srednja 
podjetja v zakonodaji EU, kot je zapisano 
v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 
23. oktobra 2012, da bi se izjeme morale 
uporabljati le, kadar preizkusi za mala in 
srednja podjetja za vsak posamezni primer 
pokažejo, da posebnih potreb malih in 
srednjih podjetij ni mogoče obravnavati s 
prilagojenimi rešitvami ali milejšo 
ureditvijo; poudarja, da splošne izjeme za
mala in srednja podjetja pogosto 
vključujejo tveganje, da bi ta podjetja 
urejali številni nacionalni zakoni, ki bi 
spodbujali fragmentacijo in jim 
preprečevali dostop do notranjega trga;

splošnih izjemah za mikropodjetja v 
zakonodaji EU, kot je zapisano v resoluciji 
Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 
2012, da bi se izjeme morale uporabljati le, 
kadar preizkusi za mala in srednja podjetja 
za vsak posamezni primer pokažejo, da 
posebnih potreb mikropodjetij ni mogoče 
obravnavati s prilagojenimi rešitvami ali 
milejšo ureditvijo; poudarja, da splošne 
izjeme za mikropodjetja pogosto 
vključujejo tveganje, da bi ta podjetja 
urejali številni nacionalni zakoni, ki bi 
spodbujali fragmentacijo in jim 
preprečevali dostop do notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 41
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. meni, da bi morala mikropodjetja biti 
avtomatično izvzeta in biti vključena le v 
predpise, ki jim koristijo;  kadar so zajeta, 
bi morala biti upravičena do manjših 
bremen;

Or. en

Predlog spremembe 42
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. meni, da bi bilo treba direktivo o 
delovnem času temeljito prenoviti, da bi 
zmanjšali bremena zakonodaje o 
zaposlovanju, saj zdaj ni prožna za 
mikropodjetja ter mala in srednja 
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podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 43
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. predlaga, naj bodo podjetja z nizko 
stopnjo tveganja opravičena obveznosti 
hrambe pisnih ocen zdravja in varnosti, 
da bi zmanjšali bremena zakonodaje na 
področju zdravstva in varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 44
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 12 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12c. da bi zmanjšali breme uredbe o 
registriranju, vrednotenju, potrjevanju in 
omejevanju kemikalij, poziva Komisijo, 
naj preneha z nadaljnjim izvajanjem te 
uredbe, dokler se ne izvede popoln pregled 
in opravijo povezane zakonodajne 
spremembe, glede na razliko med 
prvotnimi ocenami stroškov in dejanskimi 
stroški; predlaga, naj za mala in srednja 
podjetja velja bistveno manjša pristojbina 
za registracijo in naj bodo pristojbine za 
mikropodjetja sorazmerne; priznava, da 
podjetja potrebujejo jasnost glede 
predpisov REACH po letu 2018, da bi 
lahko zdaj sprejemala smiselne naložbene 
odločitve; meni, da skladnost s predpisi 
REACH niža konkurenčnost evropskih 
malih in srednjih podjetij, zlasti če 
mednarodnim konkurentom ni treba
upoštevati teh predpisov in lahko trgujejo 
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z EU na podlagi prostotrgovinskih 
sporazumov;

Or. en

Predlog spremembe 45
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 12 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12d. poziva Komisijo, naj pospeši 
obdelavo vseh vlog za REACH in naj 
predvsem prednostno obravnava vloge 
malih in srednjih podjetij ter 
mikropodjetij z ustreznimi smernicami, ki 
jim bodo pomagale predložiti uspešne 
vloge;

Or. en

Predlog spremembe 46
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da je posvetovanje Top-10 
uporabno in da so njegovi rezultati 
pomemben znak, ki so ga poslala mala in 
srednja podjetja poslala ter organizacije, ki 
jih zastopajo; poziva Komisijo, naj prek 
Eurobarometra ta postopek redno izvaja; 
vendar ugotavlja znatno neravnovesje v 
geografski porazdelitvi odzivov na 
posvetovanje Top-10; poziva Komisijo, naj 
opravi naknadno oceno razlogov za to 
neravnovesje in tako zagotovi, da zbrani 
podatki ne bodo pristranski zaradi 
premajhne ozaveščenosti ali drugih 
dejavnikov, ki bi lahko izkrivili zbrane 
povratne informacije;

13. meni, da je posvetovanje Top-10 
uporabno in da so njegovi rezultati 
pomemben znak, ki so ga poslala mala in 
srednja podjetja poslala ter organizacije, ki 
jih zastopajo; vendar ugotavlja znatno 
neravnovesje v geografski porazdelitvi 
odzivov na posvetovanje Top-10; poziva 
Komisijo, naj opravi naknadno oceno 
razlogov za to neravnovesje in tako 
zagotovi, da zbrani podatki ne bodo 
pristranski zaradi premajhne ozaveščenosti 
ali drugih dejavnikov, ki bi lahko izkrivili 
zbrane povratne informacije;
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Or. en

Predlog spremembe 47
Josefa Andrés Barea

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. pričakuje, da bo naslednja Komisija v 
okviru pristojnosti predsednikovega urada 
ohranila odgovornost za „pametno pravno 
ureditev“ ter jo poziva, naj okrepi vlogo 
odposlancev malih in srednjih podjetij;

14. pričakuje, da bo naslednja Komisija v 
okviru pristojnosti predsednikovega urada 
ohranila odgovornost za „pametno pravno 
ureditev“ ter jo poziva, naj okrepi vlogo 
odposlancev malih in srednjih podjetij; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj zagotovi, 
da bodo nacionalne organizacije malih in 
srednjih podjetij vključene v nedavno 
ustanovljeno mrežo predstavnikov MSP in 
da bo skupščina MSP ustrezno obveščena 
o pobudah EU;

Or. es

Predlog spremembe 48
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. ugotavlja, da se sporazumi s 
socialnimi partnerji uporabljajo za široko 
paleto podjetij in zaposlenih, vendar 
pogajanja zaostajajo za agendo EU o 
boljših predpisih, za stroške in koristi 
njihovih predlogov pa se ne opravlja 
običajna natančna in neodvisna ocena.

Or. en

Predlog spremembe 49
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. poziva socialne partnerje, naj pri 
predlogih zakonodajnih ukrepov 
uporabljajo tudi orodja pametne pravne 
ureditve, pogosteje uporabljajo ocene 
učinka in preizkuse za 
mikropodjetja/mala in srednja podjetja ter 
odboru Komisije za oceno učinka v 
zunanji pregled predložijo sporazume s 
predlogi za zakonodajne ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 50
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 14 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14c. svari pred grožnjo lokalni in 
regionalni konkurenčnosti in 
individualnemu podjetništvu, če bodo 
prizadevanja za zmanjšanje 
prekomernega prenašanja namesto tega 
privedla do vse večje harmonizacije in 
enake zakonodaje za vse.

Or. en


