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Predlog spremembe 1

Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj zagotovi, da so 
standardi za proizvode temeljni pogoj
evropske notranje konkurence, in prizna,
da so ti standardi ključno orodje za 
visokokakovostno blago in storitve za 
potrošnike in podjetja, ki lahko 
uporabljajo inovativne in mednarodno 
priznane standarde;

1. priznava vlogo standardov za proizvode
pri delovanju evropskega notranjega trga 
in meni, da so ti standardi ključno orodje 
za spodbujanje trajnega in 
visokokakovostnega blaga in storitev za 
potrošnike in podjetja; pozdravlja predlog 
za prenovo evropskega 
standardizacijskega sistema in poziva k 
ukrepom, ki bodo spodbujali preglednost, 
manjše stroške in boljšo udeležbo 
zainteresiranih strani;

Or. en

Predlog spremembe 2
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je nujno treba prilagoditi 
standardizacijsko politiko v informacijski 
in telekomunikacijski tehnologiji EU 
razvoju na trgu in v politiki, kar bo 
privedlo do uresničevanja evropskih 
političnih ciljev, ki zahtevajo 
medobratovalnost, na primer  e-
poslovanje, e-trgovino, e-tovorni promet 
in inteligentne prevozne sisteme itd.;
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Or. en

Predlog spremembe 3
Amalia Sartori

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja potrebo po izboljšanju 
medsebojnega procesa ocenjevanja 
direktive o storitvah, da bi racionalizirali 
delovanje enotnega trga; je prepričan, da 
obstoječe nepotrebne birokratske ovire za 
uprave držav članic na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, preprečujejo 
izvajanje splošnih pravil za vse države 
članice;

2. ugotavlja, da je treba za učinkovito 
delovanje enotnega trga – kljub 
pozitivnim rezultatom in zlasti kar zadeva 
točnost izmenjave informacij – še 
izboljšati medsebojni proces ocenjevanja 
direktive o storitvah, pobudo, ki jo je 
Komisija začela z navedeno direktivo;

Or. it

Predlog spremembe 4

Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja potrebo po izboljšanju 
medsebojnega procesa ocenjevanja 
direktive o storitvah, da bi racionalizirali 
delovanje enotnega trga; je prepričan, da 
obstoječe nepotrebne birokratske ovire za 
uprave držav članic na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, preprečujejo 
izvajanje splošnih pravil za vse države 
članice;

2. ugotavlja potrebo po izboljšanju 
medsebojnega procesa ocenjevanja 
direktive o storitvah, da bi racionalizirali 
delovanje enotnega trga; poziva k oceni 
vpliva direktive na kakovost storitev in 
presoji manevrskega prostora, ki ga 
direktiva dopušča javnim oblastem za 
naložitev zahtev javnega interesa 
ponudnikom storitev; je prepričan, da 
obstoječe nepotrebne birokratske ovire za 
uprave držav članic na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, preprečujejo 
izvajanje splošnih pravil za vse države 
članice;
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Predlog spremembe 5
Patrizia Toia, Roberto Gualtieri

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo in države članice, naj 
pravno priznajo raznolikost oblik podjetij 
v Evropi; zlasti poudarja pomembnost 
podjetij socialnega gospodarstva, katerih 
model ne temelji na velikosti ali področju 
delovanja, temveč na skupnih vrednostah, 
kot so sodelovanje socialnih akterjev, 
prvenstvo posameznika in socialnih ciljev 
pred kapitalom, varstvo ter upoštevanje 
načel solidarnosti in odgovornosti, 
uskladitev interesov uporabnikov s 
splošnim interesom, prostovoljno in 
odprto članstvo in uporaba večine 
presežkov v prid doseganja ciljev 
trajnostnega razvoja in storitev za člane 
ob spoštovanju splošnega interesa;

Or. it

Predlog spremembe 6
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da notranji trg v sektorju 
storitev še ni vzpostavljen; poziva 
Komisijo, naj pohiti z revizijo direktive o 
elektronskih podpisih, da bi odpravila 
obstoječe tehnične, upravne in 
zakonodajne ovire, ter naj vzpostavi 
potreben okvir za vzajemno priznavanje 
elektronske identifikacije in 
avtentifikacije v Evropski uniji;
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Or. ro

Predlog spremembe 7
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da se mora razvoj elektronske 
trgovine na notranjem trgu osredotočiti na 
težave potrošnikov v digitalnem 
gospodarstvu in na varovanje enakih 
možnosti za prejemnike storitev, katerih 
nacionalnost ali prebivališče se razlikujeta;
poudarja potrebo po vzpostavitvi 
regulativnega okvira za spodbujanje 
varstva potrošnikov v sektorju elektronske 
trgovine;

3. meni, da se mora razvoj elektronske 
trgovine na notranjem trgu osredotočiti na 
težave potrošnikov v digitalnem 
gospodarstvu in na varovanje enakih 
možnosti za prejemnike storitev, katerih 
nacionalnost ali prebivališče se razlikujeta;
poudarja potrebo po vzpostavitvi 
regulativnega okvira za spodbujanje 
varstva potrošnikov v sektorju elektronske 
trgovine; vendar poudarja, da je treba pri 
tem prav tako upoštevati potrebe zlasti 
majhnih in srednjih podjetij, katerih 
glavno področje delovanja ni spletna 
trgovina;

Or. de

Predlog spremembe 8
Amalia Sartori

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da se mora razvoj elektronske 
trgovine na notranjem trgu osredotočiti na 
težave potrošnikov v digitalnem 
gospodarstvu in na varovanje enakih 
možnosti za prejemnike storitev, katerih 
nacionalnost ali prebivališče se 
razlikujeta; poudarja potrebo po 
vzpostavitvi regulativnega okvira za 
spodbujanje varstva potrošnikov v sektorju 
elektronske trgovine;

3. meni, da se mora izboljšanje elektronske 
trgovine na notranjem trgu osredotočiti 
zlasti na pravne težave potrošnikov in 
podjetij v digitalnem gospodarstvu;
poudarja potrebo po vzpostavitvi 
regulativnega okvira za spodbujanje 
razvoja elektronske trgovine, s posebno 
pozornostjo do čezmejne trgovine, ob 
hkratnem zagotavljanju visoke ravni 
varstva potrošnikov;
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Or. it

Predlog spremembe 9
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomembnost notranjega trga 
na področju javnih naročil ter poziva 
Komisijo in države članice, naj do leta 
2015 zagotovijo, da bo vsaj 50 % javnih 
naročil opravljeno elektronsko, v skladu s 
pobudo Komisije in držav članic na 
ministrski konferenci o e-upravi leta 2005 
v Manchestru;

Or. ro

Predlog spremembe 10
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ponovno poudarja, da se zaradi načela 
nediskriminacije državljanom drugih 
držav članic, me sme nalagati obveznosti, 
da morajo predložiti izvirne dokumente, 
overjene kopije, potrdila o državljanstvu 
ali uradne prevode dokumentov, zato da bi 
lahko izkoristili ugodnosti storitev 
oziroma ugodnejše pogoje ali cene;

Or. en

Predlog spremembe 11
Herbert Reul

Osnutek mnenja
Odstavek 4 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je prepričan, da je za dosego podnebnih 
in energetskih ciljev EU potreben nov 
fiskalni pristop, in sicer z določanjem 
najnižjih stopenj dajatev za izpuste CO2 
ter energetsko vsebnost; zato poziva 
Komisijo, naj zagotovi primerno 
ravnotežje med obdavčitvijo energetskih 
virov in sistemom izmenjave pravic do 
emisij toplogrednih plinov EU, pri čemer
naj prepreči prekrivanje teh dveh sistemov;

4. je prepričan, da je za dosego podnebnih 
in energetskih ciljev EU potreben nov 
pristop; poziva Komisijo, naj prepreči 
prekrivanje s trgovanjem z emisijami;

Or. de

Predlog spremembe 12

Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je prepričan, da je za dosego podnebnih 
in energetskih ciljev EU potreben nov 
fiskalni pristop, in sicer z določanjem
najnižjih stopenj dajatev za izpuste CO2 
ter energetsko vsebnost; zato poziva 
Komisijo, naj zagotovi primerno 
ravnotežje med obdavčitvijo energetskih 
virov in sistemom izmenjave pravic do 
emisij toplogrednih plinov EU, pri čemer 
naj prepreči prekrivanje teh dveh sistemov;

4. je prepričan, da je za dosego podnebnih 
in energetskih ciljev EU potreben nov 
fiskalni pristop, in sicer z določitvijo višjih 
stopenj dajatev za izpuste CO2 ter 
energetsko vsebnost; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi obdavčitev energetskih virov 
in sistemov izmenjave pravic do emisij 
toplogrednih plinov EU, da bi prispevala k 
dolgoročnim okoljskim in energetskim 
ciljem EU;

Or. en

Predlog spremembe 13
Amalia Sartori

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da mora Evropska unija okrepiti 
prizadevanja na področju podnebja in 
energije, da bi prispevala k vzpostavitvi 
popolnoma delujočega energetska trga in 
se ustrezno odzvala na prihodnje 
energetske izzive;

Or. it

Predlog spremembe 14
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja potrebo po načrtih energetske 
učinkovitosti, da bi znatno povečali 
prihranke energije, in bo skrbno spremljala
izvajanje direktiv o okoljskem 
označevanju, okoljskem oblikovanju, 
transportu in infrastrukturi, da bi 
zagotovila skupen evropski okvirni pristop;

5. poudarja potrebo po načrtih energetske 
učinkovitosti, da bi znatno povečali 
prihranke energije, in bo skrbno spremljal
izvajanje direktiv o okoljskem 
označevanju, okoljskem oblikovanju, 
transportu in infrastrukturi, da bi zagotovil
skupen evropski okvirni pristop; poudarja, 
da je pomembno spodbujati lokalne in 
regionalne oblasti, da bodo v svojih 
načrtih za energetsko učinkovitost in 
okoljskih načrtih izkoristile informacijsko 
in telekomunikacijsko tehnologijo, ter 
meni, da bo to znatno povečalo poslovne 
priložnosti na lokalni in regionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 15

Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja potrebo po načrtih energetske 
učinkovitosti, da bi znatno povečali 
prihranke energije, in bo skrbno spremljala
izvajanje direktiv o okoljskem 
označevanju, okoljskem oblikovanju, 
transportu in infrastrukturi, da bi 
zagotovila skupen evropski okvirni pristop;

5. poudarja potrebo po dodatnih načrtih 
energetske učinkovitosti, politikah in 
ukrepih, da bi znatno povečali prihranke 
energije, in poziva Komisijo, naj skrbno 
spremlja izvajanje zadevnih veljavnih 
direktiv, zlasti o energetskem 
označevanju, okoljskem oblikovanju, 
transportu in infrastrukturi, da bi 
zagotovila in izvajala skupen evropski 
okvirni pristop; poziva Komisijo, naj 
sprejme ambiciozen pristop tudi v 
prihodnji strategiji za energetsko 
učinkovitost, kar zadeve cilje, politike in 
instrumente;

Or. en

Predlog spremembe 16
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja potrebo po načrtih energetske 
učinkovitosti, da bi znatno povečali 
prihranke energije, in bo skrbno spremljala 
izvajanje direktiv o okoljskem 
označevanju, okoljskem oblikovanju, 
transportu in infrastrukturi, da bi 
zagotovila skupen evropski okvirni pristop;

5. poudarja potrebo po načrtih energetske 
učinkovitosti, da bi znatno povečali 
prihranke energije, in bo skrbno spremljala 
izvajanje direktiv o okoljskem 
označevanju, okoljskem oblikovanju, 
transportu in infrastrukturi, da bi 
zagotovila skupen evropski okvirni pristop;
poudarja, da je treba vzhodnoevropsko 
infrastrukturo okrepiti v skladu z 
infrastrukturo zahodnoevropskih držav 
članic;

Or. en
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Predlog spremembe 17
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja predlog za spremembo akta o 
malih podjetjih, da bi ga tesneje povezala s 
strategijo 2020, vendar obžaluje, da vloga 
malih in srednjih podjetij ni dovolj 
poudarjena;

6. pozdravlja predlog za preverjanje akta o 
malih podjetjih, da bi ga tesneje povezala s 
strategijo 2020, vendar obžaluje, da vloga 
malih in srednjih podjetij v predlogih 
Evropske komisije za boljši notranji trg ni 
dovolj poudarjena; sklepa, da se premalo 
predlogov nanaša na klasična povprečna 
mala in srednja podjetja v Evropi;

Or. de

Predlog spremembe 18

Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja predlog za spremembo akta o 
malih podjetjih, da bi ga tesneje povezala s 
strategijo 2020, vendar obžaluje, da vloga 
malih in srednjih podjetij ni dovolj 
poudarjena;

6. pozdravlja predlog za spremembo akta o 
malih podjetjih, da bi ga tesneje povezala s 
strategijo 2020, vendar obžaluje, da vloga 
malih in srednjih podjetij ni dovolj 
poudarjena; pozdravlja predlog, da bi 
prilagodili akcijski načrt za dostop malih 
in srednjih podjetij do kapitalskih trgov, 
in poziva k spodbujanju inovativnih 
mehanizmov financiranja, namenjenih 
inovativnim malim in srednjim podjetjem;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja predlog za spremembo akta o 
malih podjetjih, da bi ga tesneje povezala s 
strategijo 2020, vendar obžaluje, da vloga 
malih in srednjih podjetij ni dovolj 
poudarjena;

6. pozdravlja predlog za spremembo akta o 
malih podjetjih, da bi ga tesneje povezala s 
strategijo 2020, vendar obžaluje, da vloga 
malih in srednjih podjetij, zlasti 
mikropodjetij, ni dovolj poudarjena;
poudarja, kako pomembno je izvajati 
predloge skupine na visoki ravni o
zmanjšanju obremenitve;

Or. en

Predlog spremembe 20
Amalia Sartori

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja predlog za spremembo akta o 
malih podjetjih, da bi ga tesneje povezala s 
strategijo 2020, vendar obžaluje, da vloga 
malih in srednjih podjetij ni dovolj 
poudarjena;

6. pozdravlja predlog za spremembo akta o 
malih podjetjih, da bi ga tesneje povezala s 
strategijo Evropa 2020, in poziva 
Komisijo, naj ustrezno upošteva bistveno 
vlogo malih in srednjih podjetij v Evropi;

Or. it

Predlog spremembe 21
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. pozdravlja načrte Evropske komisije 
glede izvedbe posodobitve sistema davka 
na dodano vrednost; pri tem posebej 
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poudarja, da je treba nujno posodobiti 
predpise, zlasti v zvezi z malimi in 
srednjimi podjetji in odbitkom, da bi tako 
bistveno zmanjšali stroške usklajevanja;

Or. de

Predlog spremembe 22
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. je izrecno zaskrbljen nad dejstvom, da 
se na ravni Evropske unije ne zbere 12 % 
DDV, ter poziva Komisijo, naj pohiti z 
izvajanjem pobude o elektronskih 
računih, da bi odpravila obstoječe 
pomanjkljivosti v sistemu;

Or. ro

Predlog spremembe 23
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj pospeši 
visokohitrostne širokopasovne povezave v 
regijah EU, da bi zagotovila kar največjo 
udeležbo malih in srednjih podjetij na 
notranjem trgu, ki se vse bolj digitalizira;

Or. en

Predlog spremembe 24
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. ponovno poudarja, da je pravica do 
opravljanja poklica v drugi državi članici 
ena od temeljnih svoboščin, zagotovljenih 
s Pogodbo, in nujen predpogoj za visoko 
konkurenčno socialno-tržno ekonomijo; 
poziva Komisijo in države članice k 
odpravi vseh ovir za prosto gibanje 
delavcev;

Or. ro

Predlog spremembe 25

Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da mora EU doseči večjo 
avtonomnost pri oskrbi z energijo in poziva 
Komisijo, naj diverzificira energetske poti 
z uporabo regionalnega pristopa, zlasti v 
sredozemskih državah; nadalje poziva 
Komisijo, naj izboljša integracijo 
obnovljivih virov energije in poudarja, da 
morajo pametna omrežja postati bolj 
učinkovita; meni, da mora izdajanje 
dovoljenj postati bolj učinkovito in 
transparentno;

7. poudarja, da mora EU doseči večjo 
avtonomnost pri oskrbi z energijo in meni, 
da bi moral regionalni pristop v obliki 
grozdov v okviru notranjega energetskega 
trga olajšati to samostojnost; nadalje 
poziva Komisijo, naj izboljša integracijo 
obnovljivih virov energije in poudarja, da 
morajo pametna omrežja postati bolj 
učinkovita; meni, da mora izvajanje 
mehanizmov sodelovanja postati bolj 
učinkovito in pregledno;

Or. en

Predlog spremembe 26
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 7 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da mora EU doseči večjo 
avtonomnost pri oskrbi z energijo in poziva 
Komisijo, naj diverzificira energetske poti 
z uporabo regionalnega pristopa, zlasti v 
sredozemskih državah; nadalje poziva 
Komisijo, naj izboljša integracijo 
obnovljivih virov energije in poudarja, da 
morajo pametna omrežja postati bolj 
učinkovita; meni, da mora izdajanje 
dovoljenj postati bolj učinkovito in 
transparentno;

7. poudarja, da mora EU doseči večjo 
avtonomnost pri oskrbi z energijo in poziva 
Komisijo, naj diverzificira energetske poti 
z uporabo regionalnega pristopa, zlasti v 
sredozemskih in srednjeevropskih 
državah; nadalje poziva Komisijo, naj 
izboljša integracijo obnovljivih virov 
energije in poudarja, da morajo pametna 
omrežja postati bolj učinkovita; meni, da 
mora izdajanje dovoljenj postati bolj 
učinkovito in pregledno;

Or. en

Predlog spremembe 27
Amalia Sartori

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja potrebo po večjem sodelovanju 
in usklajenosti pri uporabi evropskega 
radioelektričnega spektra; zagovarja 
dejstvo, da je treba upoštevati ekonomske 
in varnostne interese ter interese javnega 
zdravja; meni, da mora upravljanje 
frekvenc spodbujati pluralnost medijev.

8. poudarja potrebo po večjem sodelovanju 
in usklajenosti pri uporabi evropskega 
radioelektričnega spektra in si želi, da bi 
ga bolje uporabljali, s čimer bi dosegli 
nižje cene za končne uporabnike.

Or. it

Predlog spremembe 28
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. pozdravlja predlog Evropske komisije 
glede okrepitve dialoga s civilno družbo v 
obliki posvetovanj; vendar pri tem 



PE456.800v01-00 16/18 AM\853998SL.doc

SL

opominja, da so instrumenti za to že v 
veliki meri na voljo, ker se je Evropska 
komisija že pred časom v okviru svojih 
navodil zavezala k izvedbi ocene učinka, 
da bi lahko bolje ocenila učinke 
zakonodajnih predlogov z različnih 
vidikov; ponovno poudarja, kako 
pomembno je posvetovanje z 
zainteresiranimi stranmi za institucije EU,
na eni strani za strokovno znanje in na 
drugi strani za preglednost njihovih 
dejavnosti in sprejemljivosti pri 
državljanih.

Or. de

Predlog spremembe 29

Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva k prožnemu patentnemu 
sistemu, ki bi prispeval k tehnološkim 
inovacijam pri obravnavanju družbenih 
izzivov, na primer demografskih in 
podnebnih sprememb; zato opominja, da 
mora patentni sistem EU izdajati 
kakovostne patente, na pa preprosto 
najcenejših; opozarja na prednosti 
sodelovalnih pristopov, na primer 
grozdov, odprte inovativnosti ter uporabe 
skupnih patentnih platform in patentnih 
združenj;

Or. en

Predlog spremembe 30

Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poudarja, da okvirna direktiva o 
upravljanju avtorskih pravic ne sme 
omejiti pravic uporabnikov, ampak mora 
biti naklonjena nastajanju inovativnih 
poslovnih modelov, da bi prispevala k 
oblikovanju storitev za spletne vsebine in 
storitev dodane vrednosti;

Or. en

Predlog spremembe 31

Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. pozdravlja pobudo o ekološkem odtisu 
proizvodov in poziva Komisijo, naj hitro 
oblikuje skupen sistem ocenjevanja in 
označevanja;

Or. en

Predlog spremembe 32

Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8d. priznava, da so javna naročila močan 
instrument za usmerjanje trgov k 
trajnostnim proizvodom in storitvam za 
spodbujanje inovacij; pozdravlja namero 
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Komisije, da bi pregledala in poenostavila 
pravila javnih naročil in poudarja, da ta 
proces ne sme ogroziti zmogljivosti javnih 
oblasti za vključitev meril splošnega 
pomena, na primer okoljskih in družbenih 
meril, v svoje razpise, ampak jo mora 
okrepiti;

Or. en

Predlog spremembe 33

Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8e. poudarja, da mora biti trajnost ključno 
merilo za industrijske spremembe, in torej 
poziva, naj se ta razsežnost upošteva pri 
posvetovanjih o evropskem okviru za 
napredno načrtovanje industrijske 
prenove;

Or. en


