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Predlog spremembe 12
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Notranji trg je temelj Unije. Od 
svojega začetka dokazuje, da izrazito 
prispeva k rasti, konkurenčnosti in 
zaposlovanju. Zagotovil je nove 
priložnosti in ekonomije obsega za 
evropska podjetja, predvsem mikro, mala 
in srednja podjetja (MSP), ter okrepil 
njihovo industrijsko konkurenčnost.
Notranji trg je prispeval k ustvarjanju 
delovnih mest in potrošnikom ponudil 
večjo izbiro in nižje cene. Še vedno je 
gonilo za izgradnjo močnejšega, bolj 
uravnoteženega in pravičnejšega 
gospodarstva. Je eden izmed glavnih 
dosežkov Unije in njeno najmočnejše 
orodje v vse bolj globalnem svetu.

(1) Notranji trg je temelj Unije. Od 
svojega začetka mu ni uspelo ustvariti
rasti, konkurenčnosti in pričakovanih 
novih delovnih mest.

Or. fr

Predlog spremembe 13
Stefan Eck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Notranji trg je temelj Unije. Od 
svojega začetka dokazuje, da izrazito 
prispeva k rasti, konkurenčnosti in 
zaposlovanju. Zagotovil je nove priložnosti 
in ekonomije obsega za evropska podjetja, 
predvsem mikro, mala in srednja podjetja 
(MSP), ter okrepil njihovo industrijsko 
konkurenčnost. Notranji trg je prispeval k 
ustvarjanju delovnih mest in potrošnikom 
ponudil večjo izbiro in nižje cene. Še 

(1) Notranji trg je temelj Unije. Od 
svojega začetka dokazuje, da izrazito 
prispeva k rasti, konkurenčnosti in 
zaposlovanju. Zagotovil je nove priložnosti 
in ekonomije obsega za evropska podjetja. 
Še vedno je gonilo za izgradnjo 
močnejšega gospodarstva. Je eden izmed 
glavnih dosežkov Unije in njeno 
najmočnejše orodje v vse bolj globalnem 
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vedno je gonilo za izgradnjo močnejšega, 
bolj uravnoteženega in pravičnejšega
gospodarstva. Je eden izmed glavnih 
dosežkov Unije in njeno najmočnejše 
orodje v vse bolj globalnem svetu.

svetu.

Or. en

Predlog spremembe 14
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Notranji trg je temelj Unije. Od 
svojega začetka dokazuje, da izrazito 
prispeva k rasti, konkurenčnosti in 
zaposlovanju. Zagotovil je nove priložnosti 
in ekonomije obsega za evropska podjetja, 
predvsem mikro, mala in srednja podjetja 
(MSP), ter okrepil njihovo industrijsko 
konkurenčnost. Notranji trg je prispeval k 
ustvarjanju delovnih mest in potrošnikom 
ponudil večjo izbiro in nižje cene. Še 
vedno je gonilo za izgradnjo močnejšega, 
bolj uravnoteženega in pravičnejšega 
gospodarstva. Je eden izmed glavnih 
dosežkov Unije in njeno najmočnejše 
orodje v vse bolj globalnem svetu.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 15
Stefan Eck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Obsežna zakonodaja Unije podpira 
delovanje notranjega trga. To zadeva zlasti 
konkurenčnost, standardizacijo, varstvo 

(3) Obsežna zakonodaja Unije podpira 
delovanje notranjega trga. To zadeva zlasti 
konkurenčnost, standardizacijo, varstvo 



AM\1168580SL.docx 5/59 PE629.600v02-00

SL

potrošnikov, nadzor trga in ureditev 
prehranske verige, poleg tega pa tudi 
pravila v zvezi s poslovanjem, 
trgovinskimi in finančnimi transakcijami 
ter spodbujanjem enakih konkurenčnih 
pogojev, ki so bistvenega pomena za 
delovanje notranjega trga.

potrošnikov, varstvo okolja, zaščito 
dobrobiti živali, nadzor trga in ureditev 
prehranske verige, gospodarsko trajnost, 
poleg tega pa tudi pravila v zvezi s 
poslovanjem, trgovinskimi in finančnimi 
transakcijami ter spodbujanjem enakih 
konkurenčnih pogojev, ki so bistvenega 
pomena za delovanje notranjega trga.

Or. en

Predlog spremembe 16
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Vendar ovire za pravilno delovanje 
notranjega trga ostajajo, poleg tega pa 
nastajajo nove. Sprejetje pravil je le prvi 
korak, zagotoviti, da delujejo, pa je prav 
tako pomembno. To je navsezadnje stvar 
zaupanja državljanov v Unijo, v njeno 
zmožnost uresničevanja ciljev ter 
ustvarjanja delovnih mest in rasti ob 
hkratnem varstvu javnega interesa.

(4) Vendar ovire za pravilno delovanje 
notranjega trga ostajajo, poleg tega pa 
nastajajo nove. Sprejetje pravil je le prvi 
korak, pomembno pa je tudi, da se ta 
pravila v celoti in pošteno izvajajo. To je 
navsezadnje stvar zaupanja državljanov v 
Unijo, v njeno zmožnost uresničevanja 
ciljev ter ustvarjanja trajnostne rasti in 
delovnih mest s pomenom, ki upoštevajo 
vse veljavne pravice delavcev in 
zakonodajo Unije o delu, ob hkratnem 
varstvu javnega interesa.

Or. en

Predlog spremembe 17
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Vendar ovire za pravilno delovanje 
notranjega trga ostajajo, poleg tega pa 
nastajajo nove. Sprejetje pravil je le prvi 

(4) Zaenkrat ovire za pravilno 
delovanje notranjega trga ostajajo, poleg 
tega pa nastajajo nove. Sprejetje pravil je le 
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korak, zagotoviti, da delujejo, pa je prav 
tako pomembno. To je navsezadnje stvar 
zaupanja državljanov v Unijo, v njeno 
zmožnost uresničevanja ciljev ter 
ustvarjanja delovnih mest in rasti ob 
hkratnem varstvu javnega interesa.

prvi korak, zagotoviti, da delujejo, pa je 
prav tako pomembno. To je navsezadnje 
stvar zaupanja državljanov v Unijo, v njeno 
zmožnost uresničevanja ciljev ter 
ustvarjanja delovnih mest in rasti ob 
hkratnem varstvu javnega interesa. 
Zaenkrat so pričakovanja državljanov na 
tem področju neizpolnjena.

Or. fr

Predlog spremembe 18
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Vendar ovire za pravilno delovanje 
notranjega trga ostajajo, poleg tega pa 
nastajajo nove. Sprejetje pravil je le prvi 
korak, zagotoviti, da delujejo, pa je prav 
pomembno. To je navsezadnje stvar 
zaupanja državljanov v Unijo, v njeno
zmožnost uresničevanja ciljev ter 
ustvarjanja delovnih mest in rasti ob 
hkratnem varstvu javnega interesa.

(4) Vendar ovire za pravilno delovanje 
notranjega trga ostajajo, poleg tega pa 
nastajajo nove. Sprejetje pravil je le prvi 
korak, zagotoviti, da delujejo, pa je prav 
pomembno. To je navsezadnje stvar 
zaupanja državljanov v Unijo, v njeno 
zmožnost uresničevanja ciljev ter 
ustvarjanja delovnih mest in rasti ob 
hkratnem varstvu javnega interesa.
Državljani so zaradi gospodarskih in 
družbenih neuspehov Evropske unije to 
zaupanje v veliki meri izgubili.

Or. fr

Predlog spremembe 19
Stefan Eck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Vendar ovire za pravilno delovanje 
notranjega trga ostajajo, poleg tega pa 
nastajajo nove. Sprejetje pravil je le prvi 

(4) Vendar ovire za pravilno delovanje 
notranjega trga ostajajo, poleg tega pa 
nastajajo nove. Sprejetje pravil je le prvi 
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korak, zagotoviti, da delujejo, pa je prav 
tako pomembno. To je navsezadnje stvar 
zaupanja državljanov v Unijo, v njeno 
zmožnost uresničevanja ciljev ter 
ustvarjanja delovnih mest in rasti ob 
hkratnem varstvu javnega interesa.

korak, zagotoviti, da delujejo, pa je prav 
tako pomembno. To je navsezadnje stvar 
zaupanja državljanov v Unijo, v njeno 
zmožnost uresničevanja ciljev ter 
ustvarjanja delovnih mest in rasti ob 
hkratnem varstvu javnega interesa in 
planeta.

Or. en

Predlog spremembe 20
Stefan Eck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Trenutno obstaja več programov za 
ukrepanje Unije na področjih 
konkurenčnosti podjetij, vključno z MSP, 
varstva potrošnikov, strank in končnih 
uporabnikov finančnih storitev, 
oblikovanja politike na področju finančnih 
storitev in prehranske verige. Nekatere 
dodatne dejavnosti se financirajo 
neposredno v okviru proračunskih vrstic za 
notranji trg. Treba je racionalizirati ukrepe 
in izkoristiti sinergije med njimi ter 
zagotoviti prožnejši in prilagodljivejši 
okvir za financiranje dejavnosti, 
namenjenih uresničitvi dobro delujočega 
notranjega trga na stroškovno 
najučinkovitejši način. Zato je treba 
vzpostaviti nov program, ki bo združeval 
dejavnosti, ki so se prej financirale v 
okviru navedenih programov in drugih 
ustreznih proračunskih vrstic. Program bi 
moral prav tako vključiti nove pobude, 
katerih cilj je izboljšati delovanje 
notranjega trga.

(5) Trenutno obstaja več programov za 
ukrepanje Unije na področjih 
konkurenčnosti podjetij, vključno z MSP, 
varstva potrošnikov, strank in končnih 
uporabnikov finančnih storitev, 
oblikovanja politike na področju finančnih 
storitev in prehranske verige. Nekatere 
dodatne dejavnosti se financirajo 
neposredno v okviru proračunskih vrstic za 
notranji trg. Treba je racionalizirati ukrepe 
in izkoristiti sinergije med njimi ter 
zagotoviti prožnejši in prilagodljivejši 
okvir za financiranje dejavnosti, 
namenjenih uresničitvi dobro delujočega 
notranjega trga na stroškovno 
najučinkovitejši način, pri tem pa ohraniti 
javni interes, ne da bi škodili okolju ter ne 
da bi poskušali kršiti pravila EU na 
področju živilskih odpadkov in goljufij s 
hrano, dobrobiti živali, uradnega nadzora 
in boja proti boleznim ljudi in živali.
Zato je treba vzpostaviti nov program, ki 
bo združeval dejavnosti, ki so se prej 
financirale v okviru navedenih programov 
in drugih ustreznih proračunskih vrstic. 
Program bi moral prav tako vključiti nove 
pobude, katerih cilj je izboljšati delovanje 
notranjega trga ter izboljšati raven varstva 
zdravja ljudi in živali, dostojanstva živali 
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kot čutečih bitij in okolja.

Or. en

Predlog spremembe 21
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Trenutno obstaja več programov za 
ukrepanje Unije na področjih 
konkurenčnosti podjetij, vključno z MSP, 
varstva potrošnikov, strank in končnih 
uporabnikov finančnih storitev, 
oblikovanja politike na področju finančnih 
storitev in prehranske verige. Nekatere 
dodatne dejavnosti se financirajo 
neposredno v okviru proračunskih vrstic za 
notranji trg. Treba je racionalizirati ukrepe 
in izkoristiti sinergije med njimi ter 
zagotoviti prožnejši in prilagodljivejši 
okvir za financiranje dejavnosti, 
namenjenih uresničitvi dobro delujočega 
notranjega trga na stroškovno 
najučinkovitejši način. Zato je treba 
vzpostaviti nov program, ki bo združeval 
dejavnosti, ki so se prej financirale v 
okviru navedenih programov in drugih 
ustreznih proračunskih vrstic. Program bi 
moral prav tako vključiti nove pobude, 
katerih cilj je izboljšati delovanje 
notranjega trga.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 22
Bolesław G. Piecha

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Razvoj, priprava in izkazovanje 
evropske statistike so zajeti v ločenem 
evropskem statističnem programu, 
vzpostavljenem z Uredbo (EU) št. 99/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta47. Za 
zagotovitev kontinuitete priprave in 
izkazovanja evropske statistike bi moral 
novi program vključevati tudi dejavnosti, 
ki jih zajema evropski statistični program, 
in sicer z zagotavljanjem okvira za razvoj, 
pripravo in izkazovanje evropske statistike. 
Novi program bi moral vzpostaviti finančni 
okvir za evropsko statistiko, da se zagotovi 
visokokakovostna, primerljiva in zanesljiva 
statistika o Evropi, ki bo podpirala 
oblikovanje, izvajanje, spremljanje in 
ocenjevanje vseh politik Unije.

(6) Razvoj, priprava in izkazovanje 
evropske statistike so zajeti v ločenem 
evropskem statističnem programu, 
vzpostavljenem z Uredbo (EU) št. 99/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta47. Za 
zagotovitev kontinuitete priprave in 
izkazovanja evropske statistike bi moral 
novi program vključevati tudi dejavnosti, 
ki jih zajema evropski statistični program, 
in sicer z zagotavljanjem okvira za razvoj, 
pripravo in izkazovanje evropske statistike. 
Novi program bi moral vzpostaviti finančni 
okvir za evropsko statistiko, da se zagotovi 
visokokakovostna, primerljiva in zanesljiva 
statistika o Evropi, ki bo podpirala 
oblikovanje, izvajanje, spremljanje in 
ocenjevanje vseh politik Unije. Zaradi 
priprave statistike pa se ne bi smelo 
povečati upravno breme za podjetja ali 
javne subjekte.

_________________ _________________

47 Uredba (EU) št. 99/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 
2013 o evropskem statističnem programu 
za obdobje 2013–2017 (UL L 39, 9.2.2013, 
str. 12).

47 Uredba (EU) št. 99/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 
2013 o evropskem statističnem programu 
za obdobje 2013–2017 (UL L 39, 9.2.2013, 
str. 12).

Or. pl

Predlog spremembe 23
Stefan Eck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Razvoj, priprava in izkazovanje 
evropske statistike so zajeti v ločenem 
evropskem statističnem programu, 
vzpostavljenem z Uredbo (EU) št. 99/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta47. Za 
zagotovitev kontinuitete priprave in 
izkazovanja evropske statistike bi moral 

(6) Razvoj, priprava in izkazovanje 
evropske statistike so zajeti v ločenem 
evropskem statističnem programu, 
vzpostavljenem z Uredbo (EU) št. 99/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta47. Za 
zagotovitev kontinuitete priprave in 
izkazovanja evropske statistike bi moral 
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novi program vključevati tudi dejavnosti, 
ki jih zajema evropski statistični program, 
in sicer z zagotavljanjem okvira za razvoj, 
pripravo in izkazovanje evropske statistike. 
Novi program bi moral vzpostaviti finančni 
okvir za evropsko statistiko, da se zagotovi 
visokokakovostna, primerljiva in zanesljiva 
statistika o Evropi, ki bo podpirala 
oblikovanje, izvajanje, spremljanje in 
ocenjevanje vseh politik Unije.

novi program vključevati tudi dejavnosti, 
ki jih zajema evropski statistični program, 
in sicer z zagotavljanjem okvira za razvoj, 
pripravo in izkazovanje evropske statistike. 
Novi program bi moral vzpostaviti finančni 
okvir za evropsko statistiko, da se širši 
javnosti, vsem ekonomskim in socialnim 
deležnikom ter javnim upravam zagotovi 
visokokakovostna, primerljiva in zanesljiva 
statistika o Evropi, ki bo podpirala 
oblikovanje, izvajanje, spremljanje in 
ocenjevanje vseh politik Unije.

_________________ _________________

47 Uredba (EU) št. 99/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 
2013 o evropskem statističnem programu 
za obdobje 2013–2017 (UL L 39, 9.2.2013, 
str. 12).

47 Uredba (EU) št. 99/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 
2013 o evropskem statističnem programu 
za obdobje 2013–2017 (UL L 39, 9.2.2013, 
str. 12).

Or. en

Predlog spremembe 24
Stefan Eck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Program bi moral podpreti 
oblikovanje, izvajanje in izvrševanje 
zakonodaje Unije, ki je temelj za pravilno 
delovanje notranjega trga. Program bi 
moral podpreti ustvarjanje pravih pogojev 
za opolnomočenje vseh akterjev na 
notranjem trgu: podjetij, državljanov, 
vključno s potrošniki, civilne družbe in 
javnih organov. Zato bi moral biti cilj 
programa zagotoviti konkurenčnost 
podjetij, predvsem MSP, hkrati pa 
podpirati izvrševanje pravil o varstvu in 
varnosti potrošnikov ter ozaveščanje 
podjetij in posameznikov, tako da se jim 
zagotovijo prava orodja, znanje in 
kompetence za sprejemanje premišljenih 
odločitev ter okrepi njihovo sodelovanje 

(8) Program bi moral podpreti 
oblikovanje, izvajanje in izvrševanje 
zakonodaje Unije, ki je temelj za pravilno 
delovanje notranjega trga. Program bi 
moral podpreti ustvarjanje pravih pogojev 
za opolnomočenje vseh akterjev na 
notranjem trgu: podjetij, državljanov, 
vključno s potrošniki, civilne družbe in 
javnih organov. Zato bi moral biti cilj 
programa zagotoviti konkurenčnost 
podjetij, predvsem MSP, hkrati pa 
podpirati izvrševanje pravil o varstvu in 
varnosti potrošnikov ter ozaveščanje 
podjetij in posameznikov, tako da se jim 
zagotovijo prava orodja, znanje in 
kompetence za sprejemanje premišljenih 
odločitev ter okrepi njihovo sodelovanje 
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pri oblikovanju politik Unije. Poleg tega bi 
moral biti cilj programa krepitev 
regulativnega in upravnega sodelovanje, 
zlasti z izmenjavo najboljših praks ter 
oblikovanjem baz znanja in kompetenc, 
vključno z uporabo strateških javnih 
naročil. Programom bi moral prav tako 
podpirati razvoj visokokakovostnih 
mednarodnih standardov, ki podpirajo 
izvajanje zakonodaje Unije. To vključuje 
tudi določanje standardov na področju 
računovodskega poročanja in revizije, kar 
bo prispevalo k preglednosti in dobremu 
delovanju kapitalskih trgov Unije ter k 
boljši zaščiti vlagateljev. Program bi moral 
podpirati oblikovanje pravil in določanje 
standardov tudi z zagotavljanjem 
vključenosti najširšega kroga 
zainteresiranih strani. Cilj programa bi 
moral biti tudi podpreti izvajanje in 
izvrševanje zakonodaje Unije, ki zagotavlja 
visoko raven zdravja za ljudi, živali in 
rastline v prehranski verigi ter izboljšanje 
dobrobiti živali.

pri oblikovanju politik Unije. Poleg tega bi 
moral biti cilj programa krepitev 
regulativnega in upravnega sodelovanje, 
zlasti z izmenjavo najboljših praks ter 
oblikovanjem baz znanja in kompetenc, 
vključno z uporabo strateških javnih 
naročil. Programom bi moral prav tako 
podpirati razvoj visokokakovostnih 
mednarodnih standardov, ki podpirajo 
izvajanje zakonodaje Unije. To vključuje 
tudi določanje standardov na področju 
računovodskega poročanja in revizije, kar 
bo prispevalo k preglednosti in dobremu 
delovanju kapitalskih trgov Unije ter k 
boljši zaščiti vlagateljev, potrošnikov in 
živali. Program bi moral podpirati 
oblikovanje pravil in določanje standardov 
tudi z zagotavljanjem vključenosti 
najširšega kroga zainteresiranih strani. Cilj 
programa bi moral biti tudi podpreti 
izvajanje in izvrševanje zakonodaje Unije, 
ki zagotavlja visoko raven zdravja za ljudi, 
živali in rastline v prehranski verigi ter 
izboljšanje dobrobiti živali.

Or. en

Predlog spremembe 25
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Program bi moral podpreti 
oblikovanje, izvajanje in izvrševanje 
zakonodaje Unije, ki je temelj za pravilno 
delovanje notranjega trga. Program bi 
moral podpreti ustvarjanje pravih pogojev 
za opolnomočenje vseh akterjev na 
notranjem trgu: podjetij, državljanov, 
vključno s potrošniki, civilne družbe in 
javnih organov. Zato bi moral biti cilj 
programa zagotoviti konkurenčnost
podjetij, predvsem MSP, hkrati pa 
podpirati izvrševanje pravil o varstvu in 

(8) Program bi moral podpreti 
oblikovanje, izvajanje in izvrševanje 
zakonodaje Unije, ki je temelj za pravilno 
delovanje notranjega trga. Program bi 
moral podpreti ustvarjanje pravih pogojev 
za opolnomočenje vseh akterjev na 
notranjem trgu: podjetij, državljanov, 
vključno s potrošniki, civilne družbe in 
javnih organov. Zato bi moral imeti 
naslednje cilje:
1) zagotavljanje konkurenčnosti podjetij, 
zlasti MSP;
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varnosti potrošnikov ter ozaveščanje 
podjetij in posameznikov, tako da se jim 
zagotovijo prava orodja, znanje in 
kompetence za sprejemanje premišljenih 
odločitev ter okrepi njihovo sodelovanje 
pri oblikovanju politik Unije. Poleg tega bi 
moral biti cilj programa krepitev 
regulativnega in upravnega sodelovanje, 
zlasti z izmenjavo najboljših praks ter 
oblikovanjem baz znanja in kompetenc, 
vključno z uporabo strateških javnih 
naročil. Programom bi moral prav tako 
podpirati razvoj visokokakovostnih 
mednarodnih standardov, ki podpirajo 
izvajanje zakonodaje Unije. To vključuje
tudi določanje standardov na področju 
računovodskega poročanja in revizije, kar 
bo prispevalo k preglednosti in dobremu
delovanju kapitalskih trgov Unije ter k 
boljši zaščiti vlagateljev. Program bi 
moral podpirati oblikovanje pravil in 
določanje standardov tudi z 
zagotavljanjem vključenosti najširšega 
kroga zainteresiranih strani. Cilj programa 
bi moral biti tudi podpreti izvajanje in 
izvrševanje zakonodaje Unije, ki zagotavlja 
visoko raven zdravja za ljudi, živali in 
rastline v prehranski verigi ter izboljšanje 
dobrobiti živali.

2) podpora izvrševanju pravil o varstvu in 
varnosti potrošnikov, ozaveščanje podjetij 
in posameznikov, tako da se jim zagotovijo 
prava orodja, znanje in kompetence za 
sprejemanje premišljenih odločitev ter 
okrepi njihovo sodelovanje pri oblikovanju 
politik Unije;
3) krepitev regulativnega in upravnega 
sodelovanja, zlasti z izmenjavo najboljših 
praks ter oblikovanjem baz znanja in 
kompetenc, vključno z uporabo strateških 
javnih naročil;
4) podpora razvoju visokokakovostnih 
mednarodnih standardov, ki podpirajo 
izvajanje zakonodaje Unije. To vključuje 
določanje standardov na področju 
računovodskega poročanja in revizije, kar 
bo prispevalo k preglednosti in pravilnemu
delovanju kapitalskih trgov Unije ter k 
boljši zaščiti vlagateljev;
5) podpira oblikovanju pravil in določanju
standardov z zagotavljanjem vključenosti 
najširšega kroga zainteresiranih strani;
6) podpora izvajanju in izvrševanju
zakonodaje Unije, ki zagotavlja visoko 
raven zdravja za ljudi, živali in rastline v 
prehranski verigi ter izboljšanje dobrobiti 
živali.

Or. en

Predlog spremembe 26
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Program bi moral podpreti 
oblikovanje, izvajanje in izvrševanje 
zakonodaje Unije, ki je temelj za pravilno 
delovanje notranjega trga. Program bi 
moral podpreti ustvarjanje pravih pogojev 
za opolnomočenje vseh akterjev na 
notranjem trgu: podjetij, državljanov, 

(8) Program bi moral podpreti 
oblikovanje, izvajanje in izvrševanje 
zakonodaje Unije, ki je temelj za pravilno 
delovanje notranjega trga. Program bi 
moral podpreti ustvarjanje pravih pogojev 
za opolnomočenje vseh akterjev na 
notranjem trgu: podjetij, državljanov, 
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vključno s potrošniki, civilne družbe in 
javnih organov. Zato bi moral biti cilj 
programa zagotoviti konkurenčnost 
podjetij, predvsem MSP, hkrati pa 
podpirati izvrševanje pravil o varstvu in 
varnosti potrošnikov ter ozaveščanje 
podjetij in posameznikov, tako da se jim 
zagotovijo prava orodja, znanje in 
kompetence za sprejemanje premišljenih 
odločitev ter okrepi njihovo sodelovanje 
pri oblikovanju politik Unije. Poleg tega bi 
moral biti cilj programa krepitev 
regulativnega in upravnega sodelovanje, 
zlasti z izmenjavo najboljših praks ter 
oblikovanjem baz znanja in kompetenc, 
vključno z uporabo strateških javnih 
naročil. Program bi moral prav tako 
podpirati razvoj visokokakovostnih 
mednarodnih standardov, ki podpirajo
izvajanje zakonodaje Unije. To vključuje 
tudi določanje standardov na področju 
računovodskega poročanja in revizije, kar 
bo prispevalo k preglednosti in dobremu 
delovanju kapitalskih trgov Unije ter k 
boljši zaščiti vlagateljev. Program bi moral 
podpirati oblikovanje pravil in določanje 
standardov tudi z zagotavljanjem 
vključenosti najširšega kroga 
zainteresiranih strani. Cilj programa bi 
moral biti tudi podpreti izvajanje in 
izvrševanje zakonodaje Unije, ki zagotavlja 
visoko raven zdravja za ljudi, živali in 
rastline v prehranski verigi ter izboljšanje 
dobrobiti živali.

vključno s potrošniki, civilne družbe in 
javnih organov. Zato bi moral biti cilj 
programa zagotoviti konkurenčnost 
podjetij, predvsem MSP, hkrati pa 
podpirati izvrševanje pravil o varstvu in 
varnosti potrošnikov ter ozaveščanje 
podjetij in posameznikov, tako da se jim 
zagotovijo prava orodja, znanje in 
kompetence za sprejemanje premišljenih 
odločitev ter okrepi njihovo sodelovanje 
pri oblikovanju politik Unije. Poleg tega bi
moral biti cilj programa krepitev 
regulativnega in upravnega sodelovanja, 
zlasti z izmenjavo najboljših praks ter 
oblikovanjem baz znanja in kompetenc, 
vključno z uporabo strateških javnih 
naročil. Cilj programa bi prav tako moral 
biti podpiranje razvoja visokokakovostnih 
mednarodnih standardov, ki so podlaga za
izvajanje zakonodaje Unije, kar vključuje 
tudi določanje standardov na področju 
računovodskega poročanja in revizije, kar 
bo prispevalo k preglednosti in dobremu 
delovanju kapitalskih trgov Unije ter k 
boljši zaščiti vlagateljev. Program bi moral 
podpirati oblikovanje pravil in določanje 
standardov tudi z zagotavljanjem 
vključenosti najširšega kroga 
zainteresiranih strani. Cilj programa bi 
moral biti tudi podpreti izvajanje in 
izvrševanje zakonodaje Unije, ki zagotavlja 
visoko raven zdravja za ljudi, živali in 
rastline v prehranski verigi ter izboljšanje 
dobrobiti živali. Zahteve državljanov na 
tem področju so zaenkrat v veliki meri 
neizpolnjene.

Or. fr

Predlog spremembe 27
Stefan Eck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(9) Sodoben notranji trg spodbuja 
konkurenco in koristi potrošnikom, 
podjetjem in zaposlenim. Boljše 
izkoriščanje nenehno razvijajočega se 
notranjega trga na področju storitev bi 
moralo evropskim podjetjem pomagati pri 
ustvarjanju delovnih mest in čezmejni rasti, 
nudenju večje izbire storitev po boljših 
cenah ter ohranjanju visokih standardov za 
potrošnike in delavce. V ta namen je cilj 
programa prispevati k odstranitvi 
preostalih ovir ter zagotoviti regulativni 
okvir, ki dopušča nove inovativne poslovne 
modele.

(9) Sodoben notranji trg spodbuja 
konkurenco in koristi potrošnikom, 
podjetjem in zaposlenim ter spoštuje 
predpise EU glede okolja in dobrobiti 
živali. Boljše izkoriščanje nenehno 
razvijajočega se notranjega trga na 
področju storitev bi moralo evropskim 
podjetjem pomagati pri ustvarjanju 
delovnih mest in čezmejni rasti, nudenju 
večje izbire storitev po boljših cenah ter 
ohranjanju visokih standardov za 
potrošnike, delavce, okolje in živali. V ta 
namen je cilj programa prispevati k 
zagotovitvi regulativnega okvira, ki 
dopušča nove inovativne poslovne modele.

Or. en

Predlog spremembe 28
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Sodoben notranji trg spodbuja 
konkurenco in koristi potrošnikom, 
podjetjem in zaposlenim. Boljše 
izkoriščanje nenehno razvijajočega se 
notranjega trga na področju storitev bi 
moralo evropskim podjetjem pomagati pri 
ustvarjanju delovnih mest in čezmejni rasti,
nudenju večje izbire storitev po boljših 
cenah ter ohranjanju visokih standardov za 
potrošnike in delavce. V ta namen je cilj 
programa prispevati k odstranitvi 
preostalih ovir ter zagotoviti regulativni 
okvir, ki dopušča nove inovativne poslovne 
modele.

(9) Sodoben notranji trg spodbuja 
konkurenco in naj bi koristil potrošnikom, 
podjetjem in zaposlenim. Boljše 
izkoriščanje nenehno razvijajočega se 
notranjega trga na področju storitev bi 
moralo evropskim podjetjem pomagati pri 
ustvarjanju delovnih mest s pomenom, ki 
upoštevajo vse veljavne pravice delavcev 
in zakonodajo Unije o delu, in čezmejni 
rasti ter nudenju večje izbire storitev po 
boljših cenah, in sicer ob hkratnem
ohranjanju visokih standardov za 
proizvajalce, potrošnike in delavce. V ta 
namen je cilj programa prispevati k 
odstranitvi preostalih ovir ter zagotoviti 
regulativni okvir, ki izpolnjuje vse zgoraj 
navedene standarde in dopušča nove 
inovativne poslovne modele.

Or. en
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Predlog spremembe 29
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Sodoben notranji trg spodbuja
konkurenco in koristi potrošnikom, 
podjetjem in zaposlenim. Boljše 
izkoriščanje nenehno razvijajočega se 
notranjega trga na področju storitev bi 
moralo evropskim podjetjem pomagati pri 
ustvarjanju delovnih mest in čezmejni rasti, 
nudenju večje izbire storitev po boljših 
cenah ter ohranjanju visokih standardov za 
potrošnike in delavce. V ta namen je cilj 
programa prispevati k odstranitvi 
preostalih ovir ter zagotoviti regulativni 
okvir, ki dopušča nove inovativne poslovne 
modele.

(9) Sodoben notranji trg naj bi 
spodbujal konkurenco in koristil
potrošnikom, podjetjem in zaposlenim. 
Boljše izkoriščanje nenehno razvijajočega 
se notranjega trga na področju storitev bi 
moralo evropskim podjetjem pomagati pri 
ustvarjanju delovnih mest in čezmejni rasti, 
nudenju večje izbire storitev po boljših 
cenah ter ohranjanju visokih standardov za 
potrošnike in delavce. V ta namen je cilj 
programa prispevati k odstranitvi 
preostalih ovir ter zagotoviti regulativni 
okvir, ki dopušča nove inovativne poslovne 
modele.

Or. fr

Predlog spremembe 30
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Novi regulativni izzivi in izzivi v 
zvezi z izvrševanjem so povezani s hitro 
spreminjajočim se okoljem digitalne 
revolucije ter se nanašajo na zadeve, kot so 
kibernetska varnost, internet stvari in 
umetna inteligenca. Če bi prišlo do škode, 
so bistvena stroga pravila o varnosti 
proizvodov in odgovornosti, da se zagotovi 
odziv politike, ki evropskim državljanom, 
vključno s potrošniki in podjetji, omogoča, 
da imajo od takih pravil koristi. Zato bi 
moral program prispevati k hitremu 

(11) Novi regulativni izzivi in izzivi v 
zvezi z izvrševanjem so povezani s hitro 
spreminjajočim se okoljem digitalne 
revolucije ter se nanašajo na zadeve, kot so 
kibernetska varnost, internet stvari in 
umetna inteligenca. Če bi prišlo do škode, 
so bistvena stroga pravila o varnosti 
proizvodov in odgovornosti, da se zagotovi 
odziv politike, ki evropskim državljanom, 
vključno s proizvajalci, potrošniki in 
podjetji, omogoča, da imajo od takih pravil
koristi. Zato bi moral program prispevati k 



PE629.600v02-00 16/59 AM\1168580SL.docx

SL

prilagajanju in izvrševanju ureditve glede 
odgovornosti za proizvode, ki spodbuja 
inovacije.

hitremu prilagajanju in izvrševanju 
ureditve glede odgovornosti za proizvode, 
ki spodbuja inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 31
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Dajanje na trg izdelkov, ki niso 
skladni z zakonodajo Unije, postavlja 
skladne izdelke v slabši položaj in lahko 
ogrozi potrošnike. Mnogi podjetniki ne 
upoštevajo pravil zaradi pomanjkanja 
znanja ali namenoma, da bi pridobili 
konkurenčno prednost. Organi za nadzor 
trga imajo pogosto na voljo premalo 
finančnih sredstev in so omejeni z
nacionalnimi mejami, medtem ko 
podjetniki trgujejo na evropski in celo 
svetovni ravni. Zlasti pri e-trgovanju imajo 
organi za nadzor trga velike težave pri 
sledenju neskladnih izdelkov, uvoženih iz 
tretjih držav, in pri iskanju odgovornega 
subjekta v svoji jurisdikciji. Zato bi si 
program moral prizadevati za krepitev 
skladnosti izdelkov, tako da bi 
podjetnikom zagotovil prave spodbude, 
okrepil preglede skladnosti in spodbudil 
tesnejše čezmejno sodelovanje med 
izvršilnimi organi. Program bi prav tako 
moral prispevati k utrditvi obstoječega 
okvira za dejavnosti nadzora trga; 
spodbujati skupne ukrepe organov za 
nadzor trga iz različnih držav članic, 
izboljšati izmenjavo informacij ter 
spodbujati zbliževanje in tesnejše 
povezovanje dejavnosti nadzora trga.

(12) Dajanje na trg izdelkov, ki niso 
skladni z zakonodajo Unije, postavlja 
skladne izdelke v slabši položaj in lahko 
ogrozi potrošnike ter škoduje okolju. 
Mnogi podjetniki ne upoštevajo pravil 
zaradi pomanjkanja znanja ali namenoma, 
da bi pridobili konkurenčno prednost. 
Organi za nadzor trga imajo pogosto na 
voljo premalo finančnih sredstev in so 
omejeni z nacionalnimi mejami, medtem 
ko podjetniki trgujejo na evropski in celo 
svetovni ravni. Zlasti pri e-trgovanju imajo 
organi za nadzor trga velike težave pri
sledenju neskladnih izdelkov, uvoženih iz 
tretjih držav, in pri iskanju odgovornega 
subjekta v svoji jurisdikciji. Zato bi si 
program moral prizadevati za krepitev 
skladnosti izdelkov, tako da bi 
podjetnikom zagotovil prave spodbude, 
okrepil preglede skladnosti in spodbudil 
tesnejše čezmejno sodelovanje med 
izvršilnimi organi v Uniji in s tretjimi 
državami. Program bi prav tako moral 
prispevati k utrditvi obstoječega okvira za 
dejavnosti nadzora trga; spodbujati skupne 
ukrepe organov za nadzor trga iz različnih 
držav članic, izboljšati izmenjavo 
informacij ter spodbujati zbliževanje in 
tesnejše povezovanje dejavnosti nadzora 
trga.

Or. en
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Predlog spremembe 32
Stefan Eck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Dajanje na trg izdelkov, ki niso 
skladni z zakonodajo Unije, postavlja 
skladne izdelke v slabši položaj in lahko 
ogrozi potrošnike. Mnogi podjetniki ne 
upoštevajo pravil zaradi pomanjkanja 
znanja ali namenoma, da bi pridobili 
konkurenčno prednost. Organi za nadzor 
trga imajo pogosto na voljo premalo 
finančnih sredstev in so omejeni z 
nacionalnimi mejami, medtem ko 
podjetniki trgujejo na evropski in celo 
svetovni ravni. Zlasti pri e-trgovanju imajo 
organi za nadzor trga velike težave pri 
sledenju neskladnih izdelkov, uvoženih iz 
tretjih držav, in pri iskanju odgovornega 
subjekta v svoji jurisdikciji. Zato bi si 
program moral prizadevati za krepitev 
skladnosti izdelkov, tako da bi 
podjetnikom zagotovil prave spodbude, 
okrepil preglede skladnosti in spodbudil 
tesnejše čezmejno sodelovanje med 
izvršilnimi organi. Program bi prav tako 
moral prispevati k utrditvi obstoječega 
okvira za dejavnosti nadzora trga; 
spodbujati skupne ukrepe organov za 
nadzor trga iz različnih držav članic, 
izboljšati izmenjavo informacij ter 
spodbujati zbliževanje in tesnejše 
povezovanje dejavnosti nadzora trga.

(12) Dajanje na trg izdelkov, ki niso 
skladni z zakonodajo Unije, postavlja 
skladne izdelke v slabši položaj ter lahko 
ogrozi potrošnike in okolje. Mnogi 
podjetniki ne upoštevajo pravil zaradi 
pomanjkanja znanja ali namenoma, da bi 
pridobili konkurenčno prednost. Organi za 
nadzor trga imajo pogosto na voljo 
premalo finančnih sredstev in so omejeni z 
nacionalnimi mejami, medtem ko 
podjetniki trgujejo na evropski in celo 
svetovni ravni. Zlasti pri e-trgovanju imajo 
organi za nadzor trga velike težave pri 
sledenju neskladnih izdelkov, uvoženih iz 
tretjih držav, in pri iskanju odgovornega 
subjekta v svoji jurisdikciji. Zato bi si 
program moral prizadevati za krepitev 
skladnosti izdelkov, tako da bi povečal 
število pregledov skladnosti, okrepil 
pravila glede skladnosti, in sicer tako, da 
bi okrepil sankcije za neskladnost in 
spodbudil tesnejše čezmejno sodelovanje 
med izvršilnimi organi. Program bi prav 
tako moral prispevati k utrditvi obstoječega 
okvira za dejavnosti nadzora trga; 
spodbujati skupne ukrepe organov za 
nadzor trga iz različnih držav članic, 
izboljšati izmenjavo informacij ter 
spodbujati zbliževanje in tesnejše 
povezovanje dejavnosti nadzora trga.

Or. en

Predlog spremembe 33
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Dajanje na trg izdelkov, ki niso 
skladni z zakonodajo Unije, postavlja 
skladne izdelke v slabši položaj in lahko 
ogrozi potrošnike. Mnogi podjetniki ne 
upoštevajo pravil zaradi pomanjkanja 
znanja ali namenoma, da bi pridobili 
konkurenčno prednost. Organi za nadzor 
trga imajo pogosto na voljo premalo 
finančnih sredstev in so omejeni z 
nacionalnimi mejami, medtem ko 
podjetniki trgujejo na evropski in celo 
svetovni ravni. Zlasti pri e-trgovanju imajo 
organi za nadzor trga velike težave pri 
sledenju neskladnih izdelkov, uvoženih iz 
tretjih držav, in pri iskanju odgovornega 
subjekta v svoji jurisdikciji. Zato bi si 
program moral prizadevati za krepitev 
skladnosti izdelkov, tako da bi 
podjetnikom zagotovil prave spodbude, 
okrepil preglede skladnosti in spodbudil 
tesnejše čezmejno sodelovanje med 
izvršilnimi organi. Program bi prav tako 
moral prispevati k utrditvi obstoječega 
okvira za dejavnosti nadzora trga; 
spodbujati skupne ukrepe organov za 
nadzor trga iz različnih držav članic, 
izboljšati izmenjavo informacij ter 
spodbujati zbliževanje in tesnejše 
povezovanje dejavnosti nadzora trga.

(Ne zadeva slovenske različice.)            

Or. en

Predlog spremembe 34
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Varnost izdelkov je skupna skrb. 
Organi za ugotavljanje skladnosti 
preverjajo, ali izdelki izpolnjujejo 

(13) Varnost izdelkov je skupna skrb in 
državljani jo danes upravičeno 
pričakujejo. Organi za ugotavljanje 
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varnostne zahteve, preden so dani na trg. 
Zato je izredno pomembno, da so organi za 
ugotavljanje skladnosti zanesljivi in 
usposobljeni. Unija je vzpostavila sistem 
akreditacije organov za ugotavljanje 
skladnosti, ki preverja njihovo 
usposobljenost, nepristranskost in 
neodvisnost. Tako je zdaj glavni izziv 
ohranjanje akreditacijskega sistema v 
skladu z najnovejšim tehničnim razvojem 
in zagotavljanje, da se uporablja z enako 
strogostjo po vseh Uniji. Program bi zato 
moral podpirati ukrepe, s katerimi bi 
zagotovili, da organi za ugotavljanje 
skladnosti še naprej izpolnjujejo zakonske 
zahteve, ter okrepili evropski akreditacijski 
sistem, zlasti na novih področjih politike, s 
podpiranjem Evropskega združenja za 
akreditacijo (EA) iz člena 14 Uredbe (ES) 
št. 765/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta48.

skladnosti preverjajo, ali izdelki 
izpolnjujejo varnostne zahteve, preden so 
dani na trg. Zato je izredno pomembno, da 
so organi za ugotavljanje skladnosti 
zanesljivi in usposobljeni. Unija je 
vzpostavila sistem akreditacije organov za 
ugotavljanje skladnosti, ki preverja njihovo 
usposobljenost, nepristranskost in 
neodvisnost. Tako je zdaj glavni izziv 
ohranjanje akreditacijskega sistema v 
skladu z najnovejšim tehničnim razvojem 
in zagotavljanje, da se uporablja z enako 
strogostjo po vseh Uniji. Program bi zato 
moral podpirati ukrepe, s katerimi bi 
zagotovili, da organi za ugotavljanje 
skladnosti še naprej izpolnjujejo zakonske 
zahteve, ter okrepili evropski akreditacijski 
sistem, zlasti na novih področjih politike, s 
podpiranjem Evropskega združenja za 
akreditacijo (EA) iz člena 14 Uredbe (ES) 
št. 765/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta48.

_________________ _________________

48 Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o 
določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor 
trga v zvezi s trženjem proizvodov ter 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 
(UL L 218, 13.8.2008, str. 30).

48 Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o 
določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor 
trga v zvezi s trženjem proizvodov ter 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 
(UL L 218, 13.8.2008, str. 30).

Or. fr

Predlog spremembe 35
Stefan Eck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ker zaradi razvoja spletne trgovine 
in potovalnih storitev potrošniški trgi ne 
poznajo meja, je pomembno zagotoviti, da 
lahko potrošniki, ki prebivajo v Uniji, 
izkoristijo ustrezno varstvo pri uvozu blaga
in storitev od gospodarskih subjektov, ki 

(14) Ker zaradi razvoja spletne trgovine 
in potovalnih storitev potrošniški trgi ne 
poznajo meja, je pomembno zagotoviti, da 
lahko potrošniki, ki prebivajo v Uniji in 
zunaj nje, izkoristijo ustrezno varstvo pri 
uvozu ali izvozu blaga, storitev ali živih 
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imajo sedež v tretjih državah. Program bi 
zato po potrebi moral podpirati sodelovanje 
z ustreznimi organi, ki se nahajajo v 
državah, ki so ključne trgovinske 
partnerice Unije.

živali od gospodarskih subjektov, ki imajo 
sedež v tretjih državah. Program bi zato po 
potrebi moral podpirati sodelovanje z 
ustreznimi organi, ki se nahajajo v državah, 
ki so ključne trgovinske partnerice Unije.

Or. en

Predlog spremembe 36
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za doseganje ciljev programa in za 
olajševanje življenja državljanov in 
podjetij je treba vzpostaviti 
visokokakovostne in k uporabniku 
usmerjene javne storitve. To pomeni, da 
bodo javne uprave morale začeti delovati 
na nove načine, zmanjšati izoliranost med 
različnimi deli svojih uprav ter z državljani 
in podjetji soustvarjati te javne storitve. 
Stabilna in vztrajna rast čezmejnih 
dejavnosti na notranjem trgu zahteva 
zagotavljanje najnovejših informacij o 
pravicah podjetij in državljanov ter 
informacij, ki pojasnjujejo upravne 
formalnosti. Poleg tega sta bistvenega 
pomena pravno svetovanje in pomoč pri 
reševanju problemov, ki nastajajo na 
čeznacionalni ravni. Nadalje je potrebno 
enostavno in učinkovito povezovanje 
nacionalnih uprav ter ocenjevanje, kako 
notranji trg deluje v praksi. Ta program bi 
zato za izboljšanje vsakodnevnega 
življenja državljanov in zmožnosti podjetij 
za čezmejno trgovanje moral podpirati 
obstoječa orodja za upravljanje notranjega 
trga: portal Tvoja Evropa, ki bi moral biti 
temelj prihajajočega enotnega digitalnega 
portala, Tvoja Evropa – nasveti (YEA),
SOLVIT, informacijski sistem za notranji 
trg (IMI) in pregled enotnega trga.

(16) Za doseganje ciljev programa in za 
olajševanje življenja državljanov in 
podjetij je treba vzpostaviti 
visokokakovostne in k uporabniku 
usmerjene javne storitve. To pomeni, da 
bodo javne uprave morale začeti delovati 
na nove načine, okrepiti sodelovanje med 
različnimi deli svojih uprav ter z državljani 
in podjetji soustvarjati te javne storitve. 
Stabilna in vztrajna rast čezmejnih 
dejavnosti na notranjem trgu zahteva 
zagotavljanje najnovejših informacij o 
pravicah podjetij in državljanov ter 
informacij, ki pojasnjujejo upravne 
formalnosti. Poleg tega sta bistvenega 
pomena pravno svetovanje in pomoč pri 
reševanju problemov, ki nastajajo na 
čeznacionalni ravni. Nadalje je potrebno 
enostavno in učinkovito povezovanje 
nacionalnih uprav ter ocenjevanje, kako 
notranji trg deluje v praksi. Ta program bi 
moral zato za izboljšanje vsakodnevnega 
življenja državljanov in zmožnosti podjetij 
za čezmejno trgovanje podpirati obstoječa 
orodja za upravljanje notranjega trga:
* portal Tvoja Evropa, ki bi moral biti 
temelj prihajajočega enotnega digitalnega 
portala;
* Tvoja Evropa – nasveti;
* SOLVIT;
* informacijski sistem za notranji trg;
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* pregled enotnega trga.

Or. en

Predlog spremembe 37
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Program bi moral spodbujati tudi 
pravilno in celovito izvajanje in uporabo 
pravnega okvira Unije za preprečevanje 
pranja denarja in financirana terorizma s 
strani držav članic ter razvoj prihodnjih 
politik za spopadanje z novimi izzivi na 
tem področju. Prav tako bi moral podpirati 
ustrezne dejavnosti mednarodnih 
organizacij v evropskem interesu, kot je 
Odbor strokovnjakov za ocenjevanje 
ukrepov proti pranju denarja in 
financiranju terorizma Sveta Evrope.

(18) Program bi moral spodbujati tudi 
pravilno in celovito izvajanje in uporabo 
pravnega okvira Unije za preprečevanje 
pranja denarja, ki je danes v veliki meri 
neuspešno, in financiranja terorizma s 
strani držav članic ter razvoj prihodnjih 
politik za spopadanje z novimi izzivi na 
tem področju. Prav tako bi moral podpirati 
ustrezne dejavnosti mednarodnih 
organizacij v evropskem interesu, kot je 
Odbor strokovnjakov za ocenjevanje 
ukrepov proti pranju denarja in 
financiranju terorizma Sveta Evrope.

Or. fr

Predlog spremembe 38
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Program bi moral spodbujati tudi 
pravilno in celovito izvajanje in uporabo 
pravnega okvira Unije za preprečevanje 
pranja denarja in financirana terorizma s 
strani držav članic ter razvoj prihodnjih 
politik za spopadanje z novimi izzivi na 
tem področju. Prav tako bi moral podpirati 
ustrezne dejavnosti mednarodnih 
organizacij v evropskem interesu, kot je 

(18) Program bi moral spodbujati tudi 
pravilno in celovito izvajanje in uporabo 
pravnega okvira Unije za preprečevanje 
pranja denarja in financiranja terorizma v 
državah članicah ter razvoj prihodnjih 
politik za spopadanje z novimi izzivi na 
tem področju. Prav tako bi moral podpirati 
ustrezne dejavnosti mednarodnih 
organizacij v evropskem interesu, kot je 
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Odbor strokovnjakov za ocenjevanje 
ukrepov proti pranju denarja in 
financiranju terorizma Sveta Evrope.

Odbor strokovnjakov za ocenjevanje 
ukrepov proti pranju denarja in 
financiranju terorizma Sveta Evrope.

Or. en

Obrazložitev

Izvirno besedilo je mogoče razumeti kot da so države članice tiste, ki financirajo terorizem.

Predlog spremembe 39
Stefan Eck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Izvajanje in razvoj notranjega trga 
na področju finančnih storitev, finančne 
stabilnosti in unije kapitalskih trgov, ki 
vključuje vzdržne finance, sta močno 
odvisna od političnih ukrepov, ki jih na 
podlagi dokazov sprejme Unija. Za 
doseganje tega cilja bi morala Komisija 
imeti aktivno vlogo pri stalnem 
spremljanju finančnih trgov in finančne 
stabilnosti, ocenjevanju, kako države 
članice izvajajo zakonodajo Unije in ali 
obstoječa zakonodaja ustreza svojemu 
namenu, ter prepoznavanju morebitnih 
področij ukrepanja, kjer nastajajo nova 
tveganja, ob stalni udeležbi zainteresiranih 
strani v celotnem ciklu politike. Takšne 
dejavnosti so odvisne od priprave analiz, 
študij, gradiva za usposabljanje, anket, 
ugotavljanja skladnosti, ocen in statistik ter 
jih podpirajo informacijskotehnološki 
sistemi in komunikacijska orodja.

(19) Izvajanje in razvoj notranjega trga 
na področju finančnih storitev, finančne 
stabilnosti in unije kapitalskih trgov, ki 
vključuje vzdržne finance, sta močno 
odvisna od političnih ukrepov, ki jih na 
podlagi dokazov sprejme Unija. Za 
doseganje tega cilja bi morala Komisija 
imeti aktivno vlogo pri stalnem 
spremljanju finančnih trgov in finančne 
stabilnosti, ocenjevanju, kako države 
članice izvajajo zakonodajo Unije in ali 
obstoječa zakonodaja ustreza svojemu 
namenu, ter prepoznavanju morebitnih 
področij ukrepanja, kjer nastajajo nova 
tveganja, ob stalni udeležbi deležnikov, 
skupin državljanov, nevladnih organizacij 
in širše javnosti v celotnem ciklu politike. 
Takšne dejavnosti so odvisne od priprave 
analiz, študij, gradiva za usposabljanje, 
anket, ugotavljanja skladnosti, ocen in 
statistik ter jih podpirajo 
informacijskotehnološki sistemi in 
komunikacijska orodja.

Or. en

Predlog spremembe 40
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Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Izvajanje in razvoj notranjega trga 
na področju finančnih storitev, finančne 
stabilnosti in unije kapitalskih trgov, ki 
vključuje vzdržne finance, sta močno 
odvisna od političnih ukrepov, ki jih na 
podlagi dokazov sprejme Unija. Za 
doseganje tega cilja bi morala Komisija 
imeti aktivno vlogo pri stalnem 
spremljanju finančnih trgov in finančne 
stabilnosti, ocenjevanju, kako države 
članice izvajajo zakonodajo Unije in ali 
obstoječa zakonodaja ustreza svojemu 
namenu, ter prepoznavanju morebitnih 
področij ukrepanja, kjer nastajajo nova 
tveganja, ob stalni udeležbi zainteresiranih 
strani v celotnem ciklu politike. Takšne 
dejavnosti so odvisne od priprave analiz, 
študij, gradiva za usposabljanje, anket, 
ugotavljanja skladnosti, ocen in statistik ter 
jih podpirajo informacijskotehnološki 
sistemi in komunikacijska orodja.

(Ne zadeva slovenske različice.)      

Or. en

Predlog spremembe 41
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Izjemno pomembno je okrepiti 
konkurenčnost evropskih podjetij ter hkrati 
zagotoviti učinkovite enake pogoje za vse 
na odprtem in konkurenčnem notranjem 
trgu. MSP so gonilna sila evropskega 
gospodarstva in predstavljajo 99 % vseh 
evropskih podjetij, zagotavljajo dve tretjini 
delovnih mest ter znatno prispevajo k 

(22) Izjemno pomembno je okrepiti 
konkurenčnost evropskih podjetij ter hkrati 
zagotoviti učinkovite enake pogoje za vse 
na odprtem in konkurenčnem notranjem 
trgu. MSP so gonilna sila evropskega 
gospodarstva in predstavljajo 99 % vseh 
evropskih podjetij, zagotavljajo dve tretjini 
delovnih mest ter znatno prispevajo k 
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ustvarjanju novih delovnih mest z 
regionalno in lokalno razsežnostjo.

ustvarjanju novih delovnih mest z 
regionalno in lokalno razsežnostjo. Politika 
proste trgovine škodi MSP, saj državam 
članicam prepoveduje, da bi ščitile 
nacionalna podjetja.

Or. fr

Predlog spremembe 42
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Izjemno pomembno je okrepiti 
konkurenčnost evropskih podjetij ter hkrati 
zagotoviti učinkovite enake pogoje za vse 
na odprtem in konkurenčnem notranjem 
trgu. MSP so gonilna sila evropskega 
gospodarstva in predstavljajo 99 % vseh 
evropskih podjetij, zagotavljajo dve tretjini 
delovnih mest ter znatno prispevajo k 
ustvarjanju novih delovnih mest z 
regionalno in lokalno razsežnostjo.

(Ne zadeva slovenske različice.)    

Or. en

Predlog spremembe 43
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Pri pridobivanju financiranja, 
iskanju usposobljene delovne sile, 
spoprijemanju z upravnim bremenom, 
sprejemanju ustvarjalnosti in inovacij, 
dostopanju do trgov in spodbujanju 
dejavnosti internacionalizacije se MSP 
soočajo z enakimi izzivi, ki na večja 
podjetja nimajo enako velikega učinka. 

(23) MSP se soočajo s skupnimi izzivi, 
ki na večja podjetja nimajo enako 
velikega učinka, kot so: pridobivanje 
financiranja; iskanje usposobljene 
delovne sile; spoprijemanje z upravnim 
bremenom; sprejemanje ustvarjalnosti in 
inovacij; dostopanje do trgov in 
spodbujanje dejavnosti 
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Program bi moral takšne tržne 
pomanjkljivosti obravnavati sorazmerno, 
ob tem pa ne izkrivljati konkurence na 
notranjem trgu.

internacionalizacije. Program bi moral 
takšne tržne pomanjkljivosti obravnavati 
sorazmerno, ob tem pa ne izkrivljati 
konkurence na notranjem trgu.

Or. en

Predlog spremembe 44
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Prenekatera težava Unije na 
področju konkurenčnosti je povezana s 
težavnim dostopanjem MSP do 
financiranja, saj le stežka izkažejo svojo 
kreditno sposobnost in nimajo zadostnih 
jamstev. Dodatni izzivi, povezani s 
financiranjem, izhajajo iz potrebe MSP, da 
ostanejo konkurenčna, na primer z 
dejavnostmi za digitalizacijo, 
internacionalizacijo in inovacije ter 
krepitvijo delovne sile. Omejen dostop do 
financiranja slabo vpliva na ustanavljanje, 
rast in preživetje podjetij ter na 
pripravljenost novih podjetnikov, da bi 
prevzeli poslovno uspešna podjetja z 
nasledstvom.

(Ne zadeva slovenske različice.)      

Or. en

Predlog spremembe 45
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da bi MSP premostila te tržne 
pomanjkljivosti in da bi še naprej igrala 
svojo vlogo temelja konkurenčnosti 

(Ne zadeva slovenske različice.)      



PE629.600v02-00 26/59 AM\1168580SL.docx

SL

gospodarstva Unije, potrebujejo dodatno 
podporo prek dolžniških in lastniških 
instrumentov, ki bodo uvedeni v okviru 
sklopa za MSP sklada InvestEU, 
vzpostavljenega z Uredbo […] Evropskega 
parlamenta in Sveta52. Jamstvena shema za 
posojila, vzpostavljena z Uredbo 
št. 1287/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta53, ima dokazano dodatno vrednost in 
od nje se pričakuje, da bo imela ugoden 
učinek za vsaj 500 000 MSP; nova shema 
bo vzpostavljena v okviru sklopa za MSP 
sklada InvestEU.

_________________

52 COM(2018) 439 final.

53 Uredba (EU) št. 1287/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o vzpostavitvi Programa za 
konkurenčnost podjetij ter mala in srednja 
podjetja (COSME) (2014–2020) in o 
razveljavitvi Sklepa št. 1639/2006/ES (UL 
L 347, 20.12.2013, str. 33).

Or. en

Predlog spremembe 46
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Cilji politike iz tega programa se 
bodo obravnavali tudi prek finančnih 
instrumentov in proračunskega jamstva v 
okviru sklopa za MSP sklada InvestEU. 
Finančna podpora bi se morala uporabiti za 
sorazmerno odpravljanje tržnih 
pomanjkljivosti ali neoptimalnih 
naložbenih okoliščin, ne da bi se ukrepi 
podvajali ali nadomestili zasebno 
financiranje ali izkrivljali konkurenco na 
notranjem trgu. Ukrepi bi morali imeti 
jasno evropsko dodano vrednost.

(Ne zadeva slovenske različice.)      
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Or. en

Predlog spremembe 47
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Program bi moral zagotoviti 
učinkovito podporo MSP v celotnem 
življenjskem ciklu. Temeljiti bi moral na 
edinstvenem strokovnem znanju in 
izkušnjah, razvitih v zvezi z MSP in 
industrijskih sektorjih, ter na dolgoročnih 
izkušnjah pri delu z evropskimi, 
nacionalnimi in regionalnimi 
zainteresiranimi stranmi. Ta podpora bi 
morala temeljiti na uspešnih izkušnjah 
evropske podjetniške mreže, ki deluje kot 
enotna kontaktna točka za povečanje 
konkurenčnosti MSP in razvijanje 
njihovega poslovanja na enotnem trgu in 
širše. Mreža namerava še naprej nuditi 
storitve v imenu drugih programov Unije, 
predvsem programa Obzorje 2020, z 
uporabo finančnih virov navedenih 
programov. Mentorski program za nove 
podjetnike bi moral prav tako ostati orodje, 
ki novim podjetnikom ali osebam, ki želijo 
postati podjetniki, omogoča pridobitev 
podjetniških izkušenj, tako da jih poveže z 
izkušenimi podjetniki iz drugih držav in 
jim tako pomaga izboljšati podjetniške 
sposobnosti. Program bi si ob morebitnem 
dopolnjevanju drugih pobud Unije moral še 
naprej prizadevati za rast in širjenje svoje 
geografske pokritosti ter tako podjetnikom 
ponuditi večjo izbiro povezovanja.

(27) Program bi moral zagotoviti 
učinkovito podporo MSP v celotnem 
življenjskem ciklu in poskušati odpraviti 
velike težave, s katerimi se soočajo. 
Temeljiti bi moral na edinstvenem 
strokovnem znanju in izkušnjah, razvitih v 
zvezi z MSP in industrijskih sektorjih, ter 
na dolgoročnih izkušnjah pri delu z 
evropskimi, nacionalnimi in regionalnimi 
zainteresiranimi stranmi. Ta podpora bi 
morala temeljiti na uspešnih izkušnjah 
evropske podjetniške mreže, ki deluje kot 
enotna kontaktna točka za povečanje 
konkurenčnosti MSP in razvijanje 
njihovega poslovanja na enotnem trgu in 
širše. Mreža namerava še naprej nuditi 
storitve v imenu drugih programov Unije, 
predvsem programa Obzorje 2020, z 
uporabo finančnih virov navedenih 
programov. Mentorski program za nove 
podjetnike bi moral prav tako ostati orodje, 
ki novim podjetnikom ali osebam, ki želijo 
postati podjetniki, omogoča pridobitev 
podjetniških izkušenj, tako da jih poveže z 
izkušenimi podjetniki iz drugih držav in 
jim tako pomaga izboljšati podjetniške 
sposobnosti. Program bi si ob morebitnem 
dopolnjevanju drugih pobud Unije moral še 
naprej prizadevati za rast in širjenje svoje 
geografske pokritosti ter tako podjetnikom 
ponuditi večjo izbiro povezovanja.

Or. fr

Predlog spremembe 48
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Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Evropski standardi igrajo 
pomembno vlogo na notranjem trgu. So 
izjemno pomembni za konkurenčnost 
podjetij, zlasti MSP. So bistveno orodje za 
podpiranje zakonodaje in politik Unije na 
številnih ključnih področjih, kot so 
energija, podnebne spremembe, 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, trajnostna raba virov, 
inovacije, varnost proizvodov, varstvo 
potrošnikov, varnost delavcev in delovni 
pogoji ter starajoče se prebivalstvo, in 
imajo tako ugoden učinek na družbo kot 
celoto.

(Ne zadeva slovenske različice.)      

Or. en

Predlog spremembe 49
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Dobro delujoč skupni okvir 
računovodskega poročanja je bistvenega 
pomena za notranji trg, za učinkovito 
delovanje kapitalskih trgov in za doseganje 
povezanega trga za finančne storitve v 
okviru unije kapitalskih trgov.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 50
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) V skladu z Uredbo (ES) 
št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta55 bi bilo treba mednarodne standarde 
računovodskega poročanja (MSRP), ki jih 
je sprejel Upravni odbor za mednarodne 
računovodske standarde, in z njimi 
povezane razlage Odbora za pojasnjevanje 
MSRP vključiti v pravo Unije, da bi jih 
uporabljala podjetja, katerih vrednostni 
papirji kotirajo na reguliranem trgu v Uniji, 
če MSRP izpolnjujejo merila iz navedene 
uredbe, vključno z zahtevo, da letni 
računovodski izkazi prikazujejo resnično in 
pošteno sliko, kot določa člen 4(3) 
Direktive 2013/34/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta56, ter da spodbujajo 
splošni evropski interes. Te mednarodne 
standarde je treba razvijati v okviru 
postopka, ki je pregleden in je predmet 
demokratičnega nadzora. Zato imajo 
MSRP pomembno vlogo pri delovanju 
notranjega trga, Unija pa ima neposredni 
interes za zagotovitev, da postopek 
razvijanja in odobritve MSRP prinese 
standarde, ki so skladni z zahtevami 
pravnega okvira notranjega trga. Zato je 
pomembno vzpostaviti ustrezne ureditve 
financiranja za Fundacijo za MSRP.

(33) V skladu z Uredbo (ES) 
št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta55 bi bilo treba mednarodne standarde 
računovodskega poročanja (MSRP), ki jih 
je sprejel Upravni odbor za mednarodne 
računovodske standarde, in z njimi 
povezane razlage Odbora za pojasnjevanje 
MSRP vključiti v pravo Unije, da bi jih 
uporabljala podjetja, katerih vrednostni 
papirji kotirajo na reguliranem trgu v Uniji, 
če MSRP izpolnjujejo merila iz navedene 
uredbe, vključno z zahtevo, da letni 
računovodski izkazi prikazujejo resnično in 
pošteno sliko, kot določa člen 4(3) 
Direktive 2013/34/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta56, ter da spodbujajo 
splošni evropski interes. V zvezi s tem 
pomembno poudariti, da ima v primeru 
nasprotij med računovodskim standardom 
in pravom pravo vedno prednost. Te 
mednarodne standarde je treba razvijati v 
okviru postopka, ki je pregleden in je 
predmet demokratičnega nadzora. Zato 
imajo MSRP pomembno vlogo pri 
delovanju notranjega trga, Unija pa ima 
neposredni interes za zagotovitev, da 
postopek razvijanja in odobritve MSRP 
prinese standarde, ki so skladni z 
zahtevami pravnega okvira notranjega trga. 
Zato je pomembno vzpostaviti ustrezne 
ureditve financiranja za Fundacijo za 
MSRP.

_________________ _________________

55 Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o 
uporabi mednarodnih računovodskih 
standardov (UL L 243, 11.9.2002, str. 1).

55 Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o 
uporabi mednarodnih računovodskih 
standardov (UL L 243, 11.9.2002, str. 1).

56 Direktiva 2013/34/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
letnih računovodskih izkazih, 
konsolidiranih računovodskih izkazih in 
povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, 
spremembi Direktive 2006/43/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 

56 Direktiva 2013/34/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
letnih računovodskih izkazih, 
konsolidiranih računovodskih izkazih in 
povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, 
spremembi Direktive 2006/43/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
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razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 
83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, 
str. 19).

razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 
83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, 
str. 19).

Or. en

Predlog spremembe 51
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Unija prispeva k zagotavljanju 
visoke ravni varstva potrošnikov, 
opolnomočenju potrošnikov in k 
postavljanju potrošnikov v središče 
notranjega trga, tako da podpira in 
dopolnjuje politike držav članic pri 
njihovih prizadevanjih, da državljanom, 
kadar delujejo kot potrošniki, zagotovijo, 
da v celoti uživajo koristi notranjega trga in 
da jim je pri tem zagotovljena varnost, 
njihovi pravni in ekonomski interesi pa so 
ustrezno zaščiteni s konkretnimi ukrepi. 
Unija mora prav tako zagotoviti, da se 
zakonodaja s področja potrošnikov in 
varnosti proizvodov ustrezno in enako 
uveljavlja v praksi in da podjetja uživajo 
enake konkurenčne pogoje in pošteno 
konkurenco na notranjem trgu. Poleg tega 
je treba okrepiti vlogo potrošnikov, jih 
spodbujati in jim pomagati pri sprejemanju 
trajnostnih odločitev, s čimer bi prispevali 
k trajnostnemu, energijsko učinkovitemu in 
z viri gospodarnemu krožnemu 
gospodarstvu.

(36) Unija prispeva k zagotavljanju 
visoke ravni varstva potrošnikov, 
opolnomočenju potrošnikov in k 
postavljanju potrošnikov v središče 
notranjega trga, tako da podpira in 
dopolnjuje politike držav članic pri 
njihovih prizadevanjih, da državljanom, 
kadar delujejo kot potrošniki, zagotovijo, 
da v celoti uživajo koristi notranjega trga in 
da jim je pri tem zagotovljena varnost, 
njihovi pravni in ekonomski interesi pa so 
ustrezno zaščiteni s konkretnimi ukrepi. 
Unija mora prav tako zagotoviti, da se 
zakonodaja s področja potrošnikov in 
varnosti proizvodov ustrezno in enako 
uveljavlja v praksi in da proizvajalci in 
podjetja uživajo enake konkurenčne pogoje 
in pošteno konkurenco na notranjem trgu. 
Poleg tega je treba okrepiti vlogo 
potrošnikov, jih spodbujati in jim pomagati 
pri sprejemanju trajnostnih odločitev, s 
čimer bi prispevali k trajnostnemu, 
energijsko učinkovitemu in z viri 
gospodarnemu krožnemu gospodarstvu.

Or. en

Predlog spremembe 52
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Program bi moral podpirati 
pristojne nacionalne organe, vključno s 
tistimi, odgovornimi za spremljanje 
varnosti proizvodov, ki sodelujejo zlasti 
prek sistema Unije za hitro obveščanje o 
nevarnih proizvodih. Prav tako bi moral 
podpirati izvrševanje Direktive 2001/95/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta58 ter 
Uredbe (ES) št. 765/2008 v zvezi z 
varstvom potrošnikov in varnostjo 
proizvodov ter mrežo za sodelovanje na 
področju varstva potrošnikov in 
mednarodno sodelovanje med zadevnimi 
organi v tretjih državah in v Uniji. Cilj 
programa bi moral biti tudi zagotavljanje 
dostopa za vse potrošnike in trgovce do 
kakovostnega izvensodnega reševanja 
sporov in spletnega reševanja sporov ter 
informacij o možnostih pravnega varstva.

(Ne zadeva slovenske različice.)      

_________________

58 Direktiva 2001/95/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 
2001 o splošni varnosti proizvodov (UL 
L 11, 15.1.2002, str. 4).

Or. en

Predlog spremembe 53
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Mreža evropskih potrošniških 
centrov pomaga potrošnikom izkoristiti 
prednosti njihovih potrošniških pravic v 
Uniji pri čezmejnem nakupu blaga in 
storitev na notranjem trgu in v EGP prek 
spleta ali na potovanju. Močna mreža
tridesetih centrov, ki jo skupaj financirajo 

(39) Mreža evropskih potrošniških 
centrov pomaga potrošnikom izkoristiti 
prednosti njihovih potrošniških pravic v 
Uniji pri čezmejnem nakupu blaga in 
storitev na notranjem trgu in v EGP prek 
spleta ali na potovanju. Mreža, ki ima
tridesetih centrov in jo skupaj financirajo 
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potrošniški programi Unije, je v več kot 
desetih letih dokazala svojo dodano 
vrednost za krepitev zaupanja potrošnikov 
in trgovcev na notranjem trgu. Obravnava 
več kot 100 000 zahtev potrošnikov letno 
ter prek svojih medijskih in spletnih 
informacijskih dejavnosti dosega milijone 
državljanov. Je ena izmed najbolj cenjenih 
podpornih mrež Unije za državljane in 
večina centrov ima kontaktne točke za 
pravo notranjega trga, kot je Direktiva 
2006/123/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta59; ocena te mreže poudarja 
pomembnost njenega nadaljnjega 
delovanja. Mreža namerava razviti 
dogovore o vzajemnosti s podobnimi 
organi v tretjih državah.

potrošniški programi Unije že več kot deset 
let, je dokazala svojo dodano vrednost za 
krepitev zaupanja potrošnikov in trgovcev 
na notranjem trgu. Obravnava več kot 
100 000 zahtev potrošnikov letno ter prek 
svojih medijskih in spletnih informacijskih 
dejavnosti dosega milijone državljanov. Je 
ena izmed najbolj cenjenih podpornih mrež 
Unije za državljane in večina centrov ima 
kontaktne točke za pravo notranjega trga, 
kot je Direktiva 2006/123/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta59; ocena te mreže 
poudarja pomembnost njenega nadaljnjega 
delovanja. Mreža namerava razviti 
dogovore o vzajemnosti s podobnimi 
organi v tretjih državah.

_________________ _________________

59 Direktiva 2006/123/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o storitvah na 
notranjem trgu (UL L 376, 27.12.2006, 
str. 36).

59 Direktiva 2006/123/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o storitvah na 
notranjem trgu (UL L 376, 27.12.2006, 
str. 36).

Or. en

Predlog spremembe 54
Bolesław G. Piecha

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Preverjanje ustreznosti prava Unije 
na področju varstva potrošnikov in trženja, 
ki ga je Komisija izvedla maja 2017, je
izpostavilo potrebo po boljšem izvrševanju
pravil in olajševanju pravnega varstva, 
kadar so potrošniki oškodovani zaradi 
kršitev potrošniške zakonodaje. Posledično 
je Komisija aprila 2018 sprejela „novi 
dogovor za potrošnike“, da bi med drugim 
zagotovila enako obravnavo potrošnikov 
na celotnem notranjem trgu v zvezi s 
standardi neenake kakovosti, večjo 

(40) Preverjanje ustreznosti prava Unije 
na področju varstva potrošnikov in trženja, 
ki ga je Komisija izvedla maja 2017, je
pokazalo, da je potrebno boljše izvrševanj
pravil in olajševanje pravnega varstva, 
kadar so potrošniki oškodovani zaradi 
kršitev potrošniške zakonodaje. Komisija 
je sprejela „novi dogovor za potrošnike“, 
da bi med drugim zagotovila enako 
obravnavo potrošnikov na vsem notranjem 
trgu v zvezi s standardi neenake kakovosti
v državah članicah, večjo zmogljivost 
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zmogljivost držav članic za izvrševanje, 
boljšo varnost proizvodov, okrepljeno 
mednarodno sodelovanje in nove možnosti 
pravnih sredstev, predvsem s pomočjo 
zastopniških tožb kvalificiranih subjektov. 
Program bi moral med drugim podpirati 
potrošniško politiko z ozaveščanjem, 
krepitvijo znanja in zmogljivosti, 
izmenjavo najboljših praks potrošniških 
organizacij in organov za varstvo 
potrošnikov, mreženjem in razvojem tržne 
inteligence, krepitvijo dokazov o delovanju 
notranjega trga v korist potrošnikom ter 
razvojem informacijskotehnoloških 
sistemov in komunikacijskih orodij.

držav članic za izvrševanje, boljšo varnost 
proizvodov, okrepljeno mednarodno 
sodelovanje in nove možnosti pravnih 
sredstev, predvsem s pomočjo zastopniških 
tožb kvalificiranih subjektov. Program bi 
moral med drugim podpirati potrošniško 
politiko z ozaveščanjem, krepitvijo znanja 
in zmogljivosti, izmenjavo najboljših praks 
potrošniških organizacij in organov za 
varstvo potrošnikov, mreženjem in 
razvojem tržne inteligence, krepitvijo 
dokazov o delovanju notranjega trga v 
korist potrošnikom ter razvojem 
informacijskotehnoloških sistemov in 
komunikacijskih orodij.

Or. pl

Predlog spremembe 55
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Preverjanje ustreznosti prava Unije 
na področju varstva potrošnikov in trženja, 
ki ga je Komisija izvedla maja 2017, je 
izpostavilo potrebo po boljšem izvrševanju 
pravil in olajševanju pravnega varstva, 
kadar so potrošniki oškodovani zaradi 
kršitev potrošniške zakonodaje. Posledično 
je Komisija aprila 2018 sprejela „novi 
dogovor za potrošnike“, da bi med drugim 
zagotovila enako obravnavo potrošnikov 
na celotnem notranjem trgu v zvezi s 
standardi neenake kakovosti, večjo 
zmogljivost držav članic za izvrševanje, 
boljšo varnost proizvodov, okrepljeno 
mednarodno sodelovanje in nove možnosti 
pravnih sredstev, predvsem s pomočjo 
zastopniških tožb kvalificiranih subjektov. 
Program bi moral med drugim podpirati 
potrošniško politiko z ozaveščanjem, 
krepitvijo znanja in zmogljivosti, 
izmenjavo najboljših praks potrošniških 

(40) Preverjanje ustreznosti prava Unije 
na področju varstva potrošnikov in trženja, 
ki ga je Komisija izvedla maja 2017, je 
izpostavilo potrebo po boljšem izvrševanju 
pravil in olajševanju pravnega varstva, 
kadar so potrošniki oškodovani zaradi 
kršitev potrošniške zakonodaje. Posledično 
je Komisija aprila 2018 sprejela „novi 
dogovor za potrošnike“, da bi med drugim 
zagotovila enako obravnavo potrošnikov 
na celotnem notranjem trgu v zvezi s 
standardi neenake kakovosti, večjo 
zmogljivost držav članic za izvrševanje, 
boljšo varnost proizvodov, okrepljeno 
mednarodno sodelovanje in nove možnosti 
pravnih sredstev, predvsem s pomočjo 
zastopniških tožb kvalificiranih subjektov. 
Program bi moral podpirati potrošniško 
politiko z ozaveščanjem, krepitvijo znanja 
in zmogljivosti, izmenjavo najboljših praks 
potrošniških organizacij in organov za 
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organizacij in organov za varstvo 
potrošnikov, mreženjem in razvojem tržne 
inteligence, krepitvijo dokazov o delovanju 
notranjega trga v korist potrošnikom ter 
razvojem informacijskotehnoloških 
sistemov in komunikacijskih orodij.

varstvo potrošnikov, mreženjem in 
razvojem tržne inteligence, krepitvijo 
dokazov o delovanju notranjega trga v 
korist potrošnikom ter razvojem 
informacijskotehnoloških sistemov in 
komunikacijskih orodij.

Or. en

Predlog spremembe 56
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Visoka raven varovanja zdravja v 
celotni prehranski verigi je nujna, da lahko 
notranji trg deluje učinkovito. Varna in 
trajnostna prehranska veriga je predpogoj 
za družbo na splošno in za notranji trg. 
Čezmejne izredne zdravstvene razmere in 
preplahi v zvezi s hrano ovirajo delovanje 
notranjega trga, saj omejujejo pretok oseb 
in blaga ter prekinjajo proizvodnjo.

(44) Visoka raven varovanja zdravja v 
vsej prehranski verigi je nujna, da bi 
zaščitili potrošnike in okolje ter da lahko 
notranji trg učinkovito deluje. Varna in 
trajnostna prehranska veriga je predpogoj 
za družbo na splošno in za notranji trg. 
Čezmejne izredne zdravstvene razmere in 
preplahi v zvezi s hrano ogrožajo 
potrošnike in živali, škodujejo okolju, 
ovirajo delovanje notranjega trga, saj 
omejujejo pretok oseb in blaga ter 
prekinjajo proizvodnjo. Zato bi moralo biti 
zagotavljanje visokih sanitarnih 
standardov, dobrobiti živali in varstva 
zdravja v vsej prehranski verigi 
prednostna naloga.

Or. en

Predlog spremembe 57
Jan Huitema

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Visoka raven varovanja zdravja v (44) Visoka raven varovanja zdravja v 
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celotni prehranski verigi je nujna, da lahko 
notranji trg deluje učinkovito. Varna in 
trajnostna prehranska veriga je predpogoj 
za družbo na splošno in za notranji trg. 
Čezmejne izredne zdravstvene razmere in 
preplahi v zvezi s hrano ovirajo delovanje 
notranjega trga, saj omejujejo pretok oseb 
in blaga ter prekinjajo proizvodnjo.

celotni prehranski verigi je nujna, da lahko 
notranji trg deluje učinkovito. Varna in 
trajnostna prehranska veriga je predpogoj 
za družbo na splošno in za notranji trg. 
Čezmejne izredne zdravstvene razmere in 
preplahi v zvezi s hrano ovirajo delovanje 
notranjega trga, saj omejujejo pretok oseb
in blaga ter prekinjajo proizvodnjo. Zato bi 
moralo biti preprečevanje novih in 
neznanih škodljivcev in bolezni ključna 
prednostna naloga.

Or. en

Predlog spremembe 58
Bolesław G. Piecha

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Visoka raven varovanja zdravja v
celotni prehranski verigi je nujna, da lahko 
notranji trg deluje učinkovito. Varna in 
trajnostna prehranska veriga je predpogoj 
za družbo na splošno in za notranji trg. 
Čezmejne izredne zdravstvene razmere in 
preplahi v zvezi s hrano ovirajo delovanje 
notranjega trga, saj omejujejo pretok oseb 
in blaga ter prekinjajo proizvodnjo.

(44) Visoka raven varovanja zdravja v
vsej prehranski verigi je nujna, da lahko 
notranji trg učinkovito deluje. Varna in 
trajnostna prehranska veriga je predpogoj 
za družbo na splošno in za notranji trg. 
Čezmejne izredne zdravstvene razmere, na 
primer izbruh ptičje gripe ali afriške 
prašičje kuge, in preplahi v zvezi s hrano 
ovirajo delovanje notranjega trga, saj 
omejujejo pretok oseb in blaga ter 
prekinjajo proizvodnjo.

Or. pl

Predlog spremembe 59
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Splošni cilj prava Unije na področju 
prehranske verige je prispevati k visoki 
ravni zdravja ljudi, živali in rastlin v 

(45) Splošni cilj prava Unije na področju 
prehranske verige je prispevati k visoki 
ravni zdravja ljudi, živali in rastlin v 
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prehranski verigi, podpirati izboljšanje 
dobrobiti živali, prispevati k visoki ravni 
varstva in informiranja potrošnikov ter 
visoki ravni varstva okolja, vključno z 
ohranjanjem biotske raznovrstnosti, in 
hkrati izboljšati trajnost evropske 
proizvodnje hrane in krme, zvišati 
standarde kakovosti po vsej Uniji, povečati 
konkurenčnost industrije hrane in krme v 
Uniji ter dajati prednost ustvarjanju 
delovnih mest.

prehranski verigi, podpirati izboljšanje 
dobrobiti živali, prispevati k visoki ravni 
varstva in informiranja potrošnikov, 
zagotoviti visoko raven varstva okolja, 
vključno z ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti, ter zagotoviti tudi ustrezen 
dohodek za proizvajalce hrane, s čimer bi 
izboljšali trajnost evropske proizvodnje 
hrane in krme, zvišati standarde kakovosti 
po vsej Uniji, povečati konkurenčnost 
industrije hrane in krme v Uniji ter dajati 
prednost ustvarjanju kakovostnih delovnih 
mest, pri katerih se upoštevajo vse 
delavske pravice in zakonodaja EU.

Or. en

Predlog spremembe 60
Michel Dantin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Glede na posebno naravo ukrepov, 
ki zadevajo visoko raven zdravja ljudi, 
živali in rastlin v prehranski verigi, je treba 
v tej uredbi določiti posebna merila za 
upravičenost v zvezi z zagotavljanjem 
nepovratnih sredstev in uporabo javnih 
naročil. Zlasti bi morali biti z odstopanjem 
od Uredbe (EU, Euratom) Evropskega 
parlamenta in Sveta61 (v nadaljnjem 
besedilu: finančna uredba) kot izjema od 
načela neretroaktivnosti stroški izrednih 
ukrepov zaradi njihove nujne in 
nepredvidljive narave upravičeni in bi 
morali vključevati tudi stroške, ki 
nastanejo zaradi domnevnega pojava 
bolezni ali škodljivega organizma, pod 
pogojem, da je ta pojav naknadno potrjen 
in sporočen Komisiji. Ustrezne 
proračunske obveznosti in plačilo 
upravičenih izdatkov bi Komisija morala 
izvesti po podpisu pravnih obveznosti in 
oceni zahtevkov za plačilo, ki jih 

(46) Glede na posebno naravo ukrepov, 
ki zadevajo visoko raven zdravja ljudi, 
živali in rastlin v prehranski verigi, je treba 
v tej uredbi določiti posebna merila za 
upravičenost v zvezi z zagotavljanjem 
nepovratnih sredstev in uporabo javnih 
naročil. Zlasti bi morali biti z odstopanjem 
od Uredbe (EU, Euratom) Evropskega 
parlamenta in Sveta61 (v nadaljnjem 
besedilu: finančna uredba) kot izjema od 
načela neretroaktivnosti stroški izrednih 
ukrepov zaradi njihove nujne in 
nepredvidljive narave upravičeni in bi 
morali vključevati tudi stroške, ki 
nastanejo zaradi domnevnega pojava 
bolezni ali škodljivega organizma, pod 
pogojem, da je ta pojav naknadno potrjen 
in sporočen Komisiji. Ustrezne 
proračunske obveznosti in plačilo 
upravičenih izdatkov bi Komisija morala 
izvesti po podpisu pravnih obveznosti in 
oceni zahtevkov za plačilo, ki jih 
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predložijo države članice. Stroški bi morali 
biti upravičeni tudi pri zaščitnih ukrepih v 
primeru neposredne grožnje 
zdravstvenemu statusu Unije, ki je 
posledica pojava ali razvoja ene od bolezni 
živali in zoonoz na ozemlju tretje države 
ali države članice ali v čezmorskih državah 
in ozemljih, ter pri zaščitnih ukrepih ali 
drugih ustreznih dejavnostih, sprejetih v 
podporo zdravstvenemu statusu rastlin v 
Uniji.

predložijo države članice. Stroški bi morali 
biti upravičeni tudi pri preventivnih in 
zaščitnih ukrepih v primeru neposredne 
grožnje zdravstvenemu statusu Unije, ki je 
posledica pojava ali razvoja ene od bolezni 
živali in zoonoz na ozemlju tretje države 
ali države članice ali v čezmorskih državah 
in ozemljih, ter pri zaščitnih ukrepih ali 
drugih ustreznih dejavnostih, sprejetih v 
podporo zdravstvenemu statusu rastlin v 
Uniji.

_________________ _________________

61 [dodati] 61 [dodati]

Or. fr

Predlog spremembe 61
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Uradni nadzor, ki ga izvajajo 
države članice, je pomembno orodje za 
preverjanje in spremljanje, da se izvajajo, 
izpolnjujejo in izvršujejo ustrezne zahteve 
Unije. Uspešnost in učinkovitost sistemov 
uradnega nadzora je bistvenega pomena za 
ohranjanje visoke ravni varnosti ljudi, 
živali ali rastlin v prehranski verigi in 
hkratno zagotavljanje visoke ravni varstva 
okolja. Za take nadzorne ukrepe bi morala 
biti na voljo finančna podpora Unije. 
Finančni prispevek bi zlasti moral biti na 
voljo referenčnim laboratorijem Unije, da 
jim pomaga pokriti stroške, nastale zaradi 
izvajanja programov dela, ki jih odobri 
Komisija. Ker je poleg tega uspešnost 
uradnega nadzora odvisna tudi od tega, ali 
je nadzornim organom na voljo dobro 
usposobljeno osebje z ustreznim 
poznavanjem prava Unije, bi Unija morala 
imeti možnost, da prispeva k usposabljanju 
in ustreznim programom izmenjav osebja, 

(47) Uradni nadzor, ki ga izvajajo 
države članice, je pomembno orodje za 
preverjanje in spremljanje, da se izvajajo, 
izpolnjujejo in izvršujejo ustrezne zahteve 
Unije. Uspešnost in učinkovitost sistemov 
uradnega nadzora je bistvenega pomena za 
ohranjanje visoke ravni varnosti ljudi, 
živali ali rastlin v prehranski verigi in 
hkratno zagotavljanje visoke ravni varstva 
okolja. Za take nadzorne ukrepe bi morala 
biti na voljo finančna podpora Unije. 
Finančni prispevek bi zlasti moral biti na 
voljo referenčnim laboratorijem Unije, da 
jim pomaga pokriti stroške, nastale zaradi 
izvajanja programov dela, ki jih odobri 
Komisija. Na voljo bi moral biti tudi 
finančni prispevek za povečanje nadzora 
uvoza , da bi se obravnavali pojavi, kot je 
nezakoniti uvoz mesa divjadi, ki lahko 
ogrozi zdravje ljudi in povzroči izgubo 
biotske raznovrstnosti. Ker je uspešnost 
uradnega nadzora odvisna tudi od tega, ali 
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ki jih organizirajo pristojni organi. je nadzornim organom na voljo dobro 
usposobljeno osebje z ustreznim 
poznavanjem prava Unije, bi Unija morala 
imeti možnost, da prispeva k usposabljanju 
in ustreznim programom izmenjav osebja, 
ki jih organizirajo pristojni organi.

Or. en

Predlog spremembe 62
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Visokokakovostna evropska 
statistika, ki je razvita, pripravljena in 
izkazana v okviru evropskega statističnega 
programa, je bistvenega pomena za 
odločanje na podlagi dokazov in bi morala 
biti na voljo pravočasno ter prispevati k 
izvajanju politik Unije, kot izhajajo iz 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
predvsem okrepljenega in celostnega 
ekonomskega upravljanja, socialne, 
gospodarske in ozemeljske kohezije, 
trajnostnega razvoja, kmetijske politike, 
socialne razsežnosti Evrope in 
globalizacije.

(48) Visokokakovostna evropska 
statistika, ki je razvita, pripravljena in 
izkazana v okviru evropskega statističnega 
programa, je bistvenega pomena za 
odločanje na podlagi dokazov, zlasti v zvezi 
z varstvom potrošnikov, živali in okolja ter 
za nova tveganja, kot je kibernetska 
varnost izdelkov, in bi morala biti na voljo 
pravočasno ter prispevati k izvajanju 
politik Unije, kot izhajajo iz Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, predvsem 
okrepljenega in celostnega ekonomskega 
upravljanja, socialne, gospodarske in 
ozemeljske kohezije, trajnostnega razvoja, 
kmetijske politike, socialne razsežnosti 
Evrope in globalizacije.

Or. en

Predlog spremembe 63
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Glede na to, kako pomembno je (53) Glede na to, kako skrajno nujno je 



AM\1168580SL.docx 39/59 PE629.600v02-00

SL

obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj, bi 
moral program prispevati k vključevanju 
podnebnih ukrepov v politike Unije in k 
doseganju skupnega cilja, da bi bilo 25 % 
proračunskih odhodkov EU namenjenih 
podnebnim ciljem. Ustrezni ukrepi bodo 
opredeljeni med pripravo in izvajanjem 
programa ter ponovno ocenjeni v okviru 
ustreznega postopka ocenjevanja in 
pregledovanja.

obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj, bi 
moral program prispevati k vključevanju 
podnebnih ukrepov v politike Unije in k 
doseganju skupnega cilja, da bi bilo 25 % 
proračunskih odhodkov EU namenjenih 
podnebnim ciljem. Ustrezni ukrepi bodo 
opredeljeni med pripravo in izvajanjem 
programa ter ponovno ocenjeni v okviru 
ustreznega postopka ocenjevanja in 
pregledovanja.

Or. fr

Predlog spremembe 64
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) V Sporazumu o Evropskem 
gospodarskem prostoru je predvideno 
sodelovanje na področjih, ki so predmet 
programa, med Unijo in njenimi državami 
članicami na eni strani ter državami 
Evropskega združenja za prosto trgovino, 
ki sodelujejo v okviru Evropskega 
gospodarskega prostora, na drugi strani. 
Prav tako bi bilo treba določiti, da v 
programu lahko sodelujejo tudi druge 
države, vključno sosednje države Unije in 
države, ki so zaprosile za članstvo v Uniji, 
države kandidatke ali države pristopnice. 
Poleg tega bi program na področju 
evropske statistike moral biti odprt za 
Švico v skladu s Sporazumom med 
Evropsko skupnostjo in Švicarsko 
konfederacijo o sodelovanju na področju 
statistike64.

(55) V Sporazumu o Evropskem 
gospodarskem prostoru je predvideno 
sodelovanje na področjih, ki so predmet 
programa, med Unijo in njenimi državami 
članicami na eni strani ter državami 
Evropskega združenja za prosto trgovino, 
ki sodelujejo v okviru Evropskega 
gospodarskega prostora, na drugi strani. 
Prav tako bi bilo treba določiti, da v 
programu lahko sodelujejo tudi druge 
države, vključno sosednje države Unije in 
države, ki so zaprosile za članstvo v Uniji, 
države kandidatke ali države pristopnice, 
pri čemer morajo te države spoštovati vsa 
pravila in predpise.  Poleg tega bi program 
na področju evropske statistike moral biti 
odprt za Švico v skladu s Sporazumom 
med Evropsko skupnostjo in Švicarsko 
konfederacijo o sodelovanju na področju 
statistike64.

_________________ _________________

64 UL L 90, 28.3.2006, str. 2. 64 UL L 90, 28.3.2006, str. 2.
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Or. en

Predlog spremembe 65
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Tretje države, ki so članice 
Evropskega gospodarskega prostora 
(EGP), lahko v programih Unije sodelujejo
v okviru, vzpostavljenem na podlagi 
sporazuma o Evropskem gospodarskem 
prostoru, ki določa, da se programi 
izvajajo na podlagi sklepa po navedenem 
sporazumu. Tretje države lahko sodelujejo 
tudi na podlagi drugih pravnih 
instrumentov. V to uredbo bi bilo treba 
uvesti posebno določbo, ki bi podelila 
potrebne pravice in dostop odgovornemu 
odredbodajalcu, tj. Evropskemu uradu za 
boj proti goljufijam (OLAF) in 
Evropskemu računskemu sodišču, da bi 
lahko celovito izvrševala svoje pristojnosti

(56) Tretje države, ki so članice 
Evropskega gospodarskega prostora 
(EGP), lahko sodelujejo v programih Unije 
v okviru sodelovanja, vzpostavljenega s 
Sporazumom EGP, ki določa, da se 
programi izvajajo s sklepom na podlagi 
navedenega sporazuma, pri čemer morajo 
te države spoštovati vsa pravila in 
predpise. Tretje države lahko sodelujejo 
tudi na podlagi drugih pravnih 
instrumentov. V to uredbo bi bilo treba 
uvesti posebno določbo, ki bi podelila 
potrebne pravice in dostop odgovornemu 
odredbodajalcu, tj. Evropskemu uradu za 
boj proti goljufijam (OLAF) in 
Evropskemu računskemu sodišču, da bi 
lahko celovito izvrševala svoje pristojnosti

Or. en

Predlog spremembe 66
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) Glede na vedno večjo medsebojno 
povezanost svetovnega gospodarstva bi 
moral program pri določenih dejavnostih še 
naprej zagotavljati možnost vključevanja 
zunanjih strokovnjakov, kot so uradniki 
tretjih držav ter predstavniki mednarodnih 
organizacij ali gospodarskih subjektov.

(60) Glede na vedno večjo medsebojno 
povezanost svetovnega gospodarstva in 
pod pogojem, da se izvaja objektivno in 
pregledno, bi moral program pri določenih 
dejavnostih še naprej zagotavljati možnost 
vključevanja zunanjih strokovnjakov, kot 
so uradniki tretjih držav ter predstavniki 
mednarodnih organizacij ali gospodarskih 
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subjektov.

Or. en

Predlog spremembe 67
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65) Program bi moral spodbujati 
sinergije in dopolnjevanje v zvezi z MSP 
ter podporo za podjetništvo v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
vzpostavljenega z Uredbo (EU) [...] 
Evropskega parlamenta in Sveta69. Poleg 
tega bo sklop za MSP sklada InvestEU, 
vzpostavljenega z Uredbo (EU) [...] 
Evropskega parlamenta in Sveta70, 
zagotavljal podporo z dolžniškim in 
lastniškim financiranjem, da se olajša 
dostop do finančnih sredstev za MSP in 
poveča njihova razpoložljivost. Program bi 
si poleg tega moral prizadevati za sinergije 
v okviru vesoljskega programa, 
vzpostavljenega z Uredbo (EU) […] 
Evropskega parlamenta in Sveta71, v zvezi 
s spodbujanjem MSP, da izkoristijo 
prodorne inovacije in druge rešitve, razvite 
v okviru navedenega programa.

(65) Program bi moral spodbujati 
sinergije in dopolnjevanje v zvezi z MSP 
ter podporo za podjetništvo v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
vzpostavljenega z Uredbo (EU) [...] 
Evropskega parlamenta in Sveta69. Poleg 
tega bo sklop za MSP sklada InvestEU, 
vzpostavljenega z Uredbo (EU) [...] 
Evropskega parlamenta in Sveta,
zagotavljal podporo z dolžniškim in 
lastniškim financiranjem, da se olajša 
dostop do finančnih sredstev za MSP in 
mikropodjetja in poveča njihova 
razpoložljivost. Program bi si poleg tega 
moral prizadevati za sinergije v okviru 
vesoljskega programa, vzpostavljenega z 
Uredbo (EU) […] Evropskega parlamenta 
in Sveta71, v zvezi s spodbujanjem MSP, da 
izkoristijo prodorne inovacije in druge 
rešitve, razvite v okviru navedenega 
programa.

_________________ _________________

69 COM(2018) 372 final. 69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final. 70 COM(2018) 439 final.

71 COM(2018) 447 final. 71 COM(2018) 447 final.

Or. it

Predlog spremembe 68
Guillaume Balas
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 77

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(77) Da se upoštevajo situacije, ki jih 
izzovejo bolezni živali, ki bistveno 
vplivajo na živinorejo ali trgovino z 
rejnimi živalmi, razvoj zoonoz, ki ogrožajo 
ljudi, ali novi znanstveni dosežki ali 
epidemiološke spremembe pa tudi bolezni 
živali, ki bi lahko ogrožale Unijo, bi bilo 
treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v 
skladu s členom 290 PDEU sprejme akte 
glede spremembe seznama bolezni žival in 
zoonoz. Za zagotovitev učinkovite ocene 
napredka programa pri doseganju njegovih 
ciljev bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo, da v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme akte v zvezi s pregledom ali 
dopolnjevanjem kazalnikov za merjenje 
doseganja specifičnih ciljev, kadar je to 
potrebno, in za dopolnitev te uredbe z 
določbami o vzpostavitvi okvira za 
spremljanje in ocenjevanje. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 
vključno na ravni strokovnjakov, in da se 
ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši 
pripravi zakonodaje. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

(77) Da se upoštevajo situacije, ki jih 
izzovejo bolezni živali, ki bistveno 
vplivajo na živinorejo ali trgovino z 
rejnimi živalmi, razvoj zoonoz, ki ogrožajo 
ljudi, ali novi znanstveni dosežki ali 
epidemiološke spremembe pa tudi bolezni 
živali, ki bi lahko ogrožale Unijo, bi bilo 
treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v 
skladu s členom 290 PDEU sprejme akte 
glede spremembe seznama bolezni žival in 
zoonoz. Za zagotovitev učinkovite ocene 
napredka programa pri doseganju njegovih 
ciljev bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo, da v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme akte v zvezi s pregledom ali 
dopolnjevanjem kazalnikov za merjenje 
doseganja specifičnih ciljev, kadar je to 
potrebno, in za dopolnitev te uredbe z 
določbami o vzpostavitvi okvira za 
spremljanje in ocenjevanje. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 
vključno na ravni strokovnjakov, in da se 
ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši 
pripravi zakonodaje. Prav tako bi se bilo 
treba posvetovati z zainteresiranimi 
stranmi in združenji potrošnikov. Za 
zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri 
pripravi delegiranih aktov Evropski 
parlament in Svet prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

Or. en

Predlog spremembe 69
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Guillaume Balas

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) varovati zdravje ljudi, živali in 
rastlin ter opolnomočiti državljane, zlasti s 
sprejetjem vseh potrebnih ukrepov za 
zagotovitev sledljivosti proizvodov in 
izvajanje nadzora v zvezi s proizvodnjo ali 
postopkom pridelave proizvodov, pri 
čemer se zagotavlja dobrobit živali;

Or. en

Predlog spremembe 70
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izboljšati delovanje notranjega trga, 
predvsem pa zaščititi in opolnomočiti 
državljane, potrošnike in podjetja, zlasti 
mikro, mala in srednja podjetja (MSP), z 
izvrševanjem prava Unije, olajševanjem 
dostopa do trga, določanjem standardov ter 
spodbujanjem zdravja ljudi, živali in 
rastlin ter dobrobiti živali, poleg tega pa 
tudi izboljšati sodelovanje med pristojnimi 
organi držav članic ter med pristojnimi 
organi držav članic in Komisijo ter 
decentraliziranimi agencijami Unije;

(a) izboljšati delovanje notranjega trga, 
predvsem pa zaščititi in opolnomočiti 
državljane, potrošnike in podjetja, zlasti 
mikro, mala in srednja podjetja (MSP), z 
izvrševanjem prava Unije, olajševanjem 
dostopa do trga, določanjem standardov ter 
varstvom in krepitvijo zdravja ljudi, živali 
in rastlin ter dobrobiti živali, poleg tega pa 
tudi izboljšati sodelovanje med pristojnimi 
organi držav članic ter med pristojnimi 
organi držav članic in Komisijo ter 
decentraliziranimi agencijami Unije; 
Program prispeva k izpolnjevanju zavez, 
ki jih je Unija sprejela v okviru agende 
ZN za trajnostni razvoj do leta 2030 in 
Pariškega sporazuma o podnebnih 
spremembah;

Or. en
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Predlog spremembe 71
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izboljšati delovanje notranjega trga, 
predvsem pa zaščititi in opolnomočiti 
državljane, potrošnike in podjetja, zlasti 
mikro, mala in srednja podjetja (MSP), z 
izvrševanjem prava Unije, olajševanjem 
dostopa do trga, določanjem standardov ter 
spodbujanjem zdravja ljudi, živali in 
rastlin ter dobrobiti živali, poleg tega pa 
tudi izboljšati sodelovanje med pristojnimi 
organi držav članic ter med pristojnimi 
organi držav članic in Komisijo ter 
decentraliziranimi agencijami Unije;

(a) izboljšati delovanje notranjega trga 
in zaščititi podjetja, zlasti mikro, mala in 
srednja podjetja (MSP), z izvrševanjem 
prava Unije, olajševanjem dostopa do trga 
in določanjem standardov, poleg tega pa 
tudi izboljšati sodelovanje med pristojnimi 
organi držav članic ter med pristojnimi 
organi držav članic in Komisijo ter 
decentraliziranimi agencijami Unije;

Or. en

Predlog spremembe 72
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izboljšati delovanje notranjega trga, 
predvsem pa zaščititi in opolnomočiti 
državljane, potrošnike in podjetja, zlasti 
mikro, mala in srednja podjetja (MSP), z 
izvrševanjem prava Unije, olajševanjem 
dostopa do trga, določanjem standardov ter 
spodbujanjem zdravja ljudi, živali in rastlin 
ter dobrobiti živali, poleg tega pa tudi 
izboljšati sodelovanje med pristojnimi 
organi držav članic ter med pristojnimi 
organi držav članic in Komisijo ter 
decentraliziranimi agencijami Unije;

(a) izboljšati delovanje notranjega trga, 
predvsem pa zaščititi in opolnomočiti 
državljane, potrošnike, proizvajalce in 
podjetja, zlasti mikro, mala in srednja 
podjetja (MSP), z izvrševanjem prava 
Unije, olajševanjem dostopa do trga, 
določanjem standardov ter spodbujanjem 
zdravja ljudi, živali in rastlin ter dobrobiti 
živali, poleg tega pa tudi izboljšati 
sodelovanje med pristojnimi organi držav 
članic ter med pristojnimi organi držav 
članic in Komisijo ter decentraliziranimi 
agencijami Unije;

Or. en
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Predlog spremembe 73
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povečati učinkovitost notranjega 
trga, omogočiti lažje preprečevanje in 
odstranjevanje ovir, podpirati razvoj, 
izvajanje in izvrševanje prava Unije na 
področjih notranjega trga blaga in storitev, 
javnih naročil, nadzora trga ter na 
področjih prava gospodarskih družb, 
pogodbenega in nepogodbenega prava, 
preprečevanja pranja denarja, prostega 
pretoka kapitala, finančnih storitev in 
konkurence, vključno z razvojem orodij 
upravljanja;

(a) povečati učinkovitost notranjega 
trga, spodbujati lokalni gospodarski 
razvoj, omogočiti lažje preprečevanje in 
odstranjevanje ovir, podpirati razvoj, 
izvajanje in izvrševanje prava Unije na 
področjih notranjega trga blaga in storitev, 
socialne ekonomije, javnih naročil, 
nadzora trga ter na področjih prava 
gospodarskih družb, pogodbenega in 
nepogodbenega prava, preprečevanja 
pranja denarja, prostega pretoka kapitala, 
finančnih storitev in konkurence, vključno 
z razvojem orodij upravljanja;

Or. it

Predlog spremembe 74
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka d – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) opolnomočenjem, podpiranjem in 
izobraževanjem potrošnikov, podjetij in 
civilne družbe; zagotavljanjem visoke 
ravni varstva potrošnikov, trajnostne 
potrošnje in varnosti proizvodov, zlasti s 
podpiranjem ukrepov pristojnih izvršilnih 
organov in organizacij, ki zastopajo 
potrošnike, ter sodelovanja; 
zagotavljanjem, da imajo vsi potrošniki 
dostop do pravnih sredstev, in 
zagotavljanjem ustreznih informacij o trgih 
in potrošnikih;

(i) opolnomočenjem, podpiranjem in 
izobraževanjem potrošnikov, podjetij in 
civilne družbe, zlasti kar zadeva trajnostne 
potrošniške navade in trajnostne 
proizvodne procese; boljšim obveščanjem 
potrošnikov o proizvodih z ustreznim 
označevanjem hranilne vrednosti in 
sestavin, po potrebi pa tudi načinom reje 
ter imenom in količino uporabljenih 
pesticidov; zagotavljanjem visoke ravni 
varstva potrošnikov, trajnostne potrošnje in 
varnosti proizvodov, zlasti s podpiranjem 
ukrepov pristojnih izvršilnih organov in 
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organizacij, ki zastopajo potrošnike, ter 
sodelovanja; zagotavljanjem, da imajo vsi 
potrošniki dostop do pravnih sredstev, in 
zagotavljanjem ustreznih informacij o trgih 
in potrošnikih;

Or. en

Predlog spremembe 75
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka d – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) opolnomočenjem, podpiranjem in 
izobraževanjem potrošnikov, podjetij in 
civilne družbe; zagotavljanjem visoke 
ravni varstva potrošnikov, trajnostne 
potrošnje in varnosti proizvodov, zlasti s 
podpiranjem ukrepov pristojnih izvršilnih 
organov in organizacij, ki zastopajo 
potrošnike, ter sodelovanja; 
zagotavljanjem, da imajo vsi potrošniki 
dostop do pravnih sredstev, in 
zagotavljanjem ustreznih informacij o trgih 
in potrošnikih;

(i) opolnomočenjem, podpiranjem in 
izobraževanjem potrošnikov, 
proizvajalcev, podjetij in civilne družbe; 
zagotavljanjem visoke ravni varstva 
potrošnikov, trajnostne potrošnje in 
varnosti proizvodov, zlasti s podpiranjem 
ukrepov pristojnih izvršilnih organov in 
organizacij, ki zastopajo potrošnike, ter 
sodelovanja; zagotavljanjem, da imajo vsi 
potrošniki dostop do pravnih sredstev, in 
zagotavljanjem ustreznih informacij o trgih 
in potrošnikih;

Or. en

Predlog spremembe 76
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka d – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) zagotavljanjem izboljšanja sistema 
sledljivosti proizvodov, zlasti z obveznimi 
kodami QR na embalaži proizvodov, da se 
olajša odkrivanje neskladnih proizvodov v 
prehranski verigi;
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Or. en

Predlog spremembe 77
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) prispevati k visoki ravni zdravja 
ljudi, živali in rastlin v prehranski verigi in 
na povezanih področjih, vključno s 
preprečevanjem in izkoreninjanjem bolezni 
in škodljivih organizmov, ter podpirati 
izboljšanje dobrobiti živali ter trajnostno 
proizvodnjo in potrošnjo hrane;

(e) prispevati k visoki ravni zdravja 
ljudi, živali in rastlin v prehranski verigi in 
na povezanih področjih, vključno s 
preprečevanjem in izkoreninjanjem bolezni 
in škodljivih organizmov v skladu s 
trajnostnim okvirom za uporabo 
antibiotikov in pesticidov; zagotavljati, da 
se dobrobit živali spoštuje in dodatno 
izboljšuje; zagotavljati in spodbujati
trajnostno proizvodnjo in potrošnjo hrane; 
zagotavljati varstvo tal in ekosistemov;

Or. en

Predlog spremembe 78
Jan Huitema

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) prispevati k visoki ravni zdravja 
ljudi, živali in rastlin v prehranski verigi in 
na povezanih področjih, vključno s 
preprečevanjem in izkoreninjanjem bolezni 
in škodljivih organizmov, ter podpirati 
izboljšanje dobrobiti živali ter trajnostno 
proizvodnjo in potrošnjo hrane;

(e) prispevati k visoki ravni zdravja 
ljudi, živali in rastlin v prehranski verigi in 
na povezanih področjih, vključno s 
preprečevanjem in izkoreninjanjem bolezni 
in škodljivih organizmov, ter podpirati 
izboljšanje dobrobiti živali ter trajnostno 
proizvodnjo in potrošnjo hrane; pri čemer 
se je treba osredotočati na spodbujanje 
raziskav, inovacij in izmenjavo dobrih 
praks med zainteresiranimi stranmi na teh 
področjih;

Or. en
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Predlog spremembe 79
Stefan Eck

Predlog uredbe
Člen 3– odstavek 2 – točka e – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) Specifični cilji na področju živil na 
enotnem trgu bodo med drugim:

preprečevanje in izkoreninjenje bolezni in 
škodljivih organizmov;

podpora trajnostni proizvodnji in porabi 
hrane z zmanjšanjem živilskih odpadkov
in obveščanjem potrošnikov, da se 
zagotovijo visoki standardi kakovosti po 
vsej EU;

izboljšanje učinkovitosti, uspešnosti in 
zanesljivosti uradnega nadzora v celotni 
prehranski verigi, da bi zagotovili 
ustrezno izvajanje in izvrševanje pravil 
EU na tem področju;

podpora politikam za povečanje dobrobiti 
živali in povezani ukrepi, kot so ukrepi 
proti protimikrobni odpornosti, v okviru 
pristopa „eno zdravje“ in trajnostne rabe 
pesticidov;

vključitev standardov dobrobiti rejnih 
živali v pogodbe z dobavitelji;

Or. en

Predlog spremembe 80
Bolesław G. Piecha

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) pravočasno, nepristransko in 
stroškovno učinkovito pripravljati in 
sporočati visokokakovostno statistiko o 

(f) pravočasno, nepristransko in 
stroškovno učinkovito pripravljati in 
sporočati visokokakovostno statistiko o 
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Evropi s pomočjo okrepljenih partnerstev v 
okviru evropskega statističnega sistema iz 
člena 4 Uredbe (ES) št. 223/2009 in z 
vsemi zadevnimi zunanjimi stranmi ter z 
uporabo različnih podatkovnih virov, 
naprednih metod podatkovne analitike, 
pametnih sistemov in digitalnih tehnologij.

Evropi brez nalaganja dodatnih upravnih 
bremen s pomočjo okrepljenih partnerstev 
v okviru evropskega statističnega sistema 
iz člena 4 Uredbe (ES) št. 223/2009 in z 
vsemi ustreznimi zunanjimi stranmi ter z 
uporabo različnih podatkovnih virov, 
naprednih metod podatkovne analitike, 
pametnih sistemov in digitalnih tehnologij.

Or. pl

Predlog spremembe 81
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje 
programa za obdobje 2021–2027 znašajo 
4 088 580 000 EUR v tekočih cenah.

1. Finančna sredstva za izvajanje 
programa za obdobje 2021–2027 znašajo 4 
408 580 000 EUR v tekočih cenah.

Or. en

Obrazložitev

Upoštevanje povečanja proračuna za cilj iz člena 3(2)(e).

Predlog spremembe 82
Bolesław G. Piecha

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 1 680 000 000 EUR za cilj iz 
člena 3(2)(e);

(c) 1 892 000 000 EUR za cilj iz 
člena 3(2)(e);

Or. pl
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Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želimo ponovno uvesti znesek iz Uredbe št. 652/2014/EU. Ti 
izzivi se ne zmanjšujejo, ravno nasprotno – povečujejo se.

Predlog spremembe 83
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 1 680 000 000 EUR za cilj iz 
člena 3(2)(e);

(c) 2 000 000 000 EUR za cilj iz 
člena 3(2)(e);

Or. en

Obrazložitev

Ker je zagotavljanje, da prehranski sistemi EU ščitijo zdravje ljudi in živali, velik izziv in ker 
je treba podpreti prehod na varne in trajnostne prehranske sisteme, se predlaga povečanje te 
proračunske vrstice. Sposobnost EU, da zagotavlja varno in zdravo hrano za svoje 
državljane, vpliva na zaupanje državljanov v EU kot celoto.

Predlog spremembe 84
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Programu se lahko pridružijo naslednje 
tretje države:

Programu se lahko pridružijo naslednje 
tretje države, če spoštujejo vsa pravila in 
vse predpise:

Or. en

Predlog spremembe 85
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ustvarjanje pravih pogojev za 
opolnomočenje vseh akterjev notranjega 
trga, vključno s podjetji, državljani in 
potrošniki, civilno družbo in javnimi 
organi, s pomočjo preglednih informacij in 
kampanjami ozaveščanja, izmenjavo 
najboljše prakse, spodbujanjem dobrih 
praks, izmenjavo in razširjanjem 
strokovnega znanja in izkušenj ter 
organizacijo usposabljanj;

(a) ustvarjanje pravih pogojev za 
opolnomočenje vseh akterjev notranjega 
trga, vključno s podjetji, zlasti 
mikropodjetji in MSP, državljani in 
potrošniki, civilno družbo in javnimi 
organi, s pomočjo preglednih informacij in 
kampanjami ozaveščanja, izmenjavo 
najboljše prakse, spodbujanjem dobrih 
praks, izmenjavo in razširjanjem 
strokovnega znanja in izkušenj ter 
organizacijo usposabljanj;

Or. it

Predlog spremembe 86
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ustvarjanje pravih pogojev za 
opolnomočenje vseh akterjev notranjega 
trga, vključno s podjetji, državljani in 
potrošniki, civilno družbo in javnimi 
organi, s pomočjo preglednih informacij in 
kampanjami ozaveščanja, izmenjavo 
najboljše prakse, spodbujanjem dobrih 
praks, izmenjavo in razširjanjem 
strokovnega znanja in izkušenj ter 
organizacijo usposabljanj;

(a) ustvarjanje pravih pogojev za 
opolnomočenje vseh akterjev notranjega 
trga, vključno s proizvajalci, podjetji,
državljani in potrošniki, civilno družbo in 
javnimi organi, s pomočjo preglednih 
informacij in kampanjami ozaveščanja, 
izmenjavo najboljše prakse, spodbujanjem 
dobrih praks, izmenjavo in razširjanjem 
strokovnega znanja in izkušenj ter 
organizacijo usposabljanj;

Or. en

Predlog spremembe 87
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(b) zagotavljanje mehanizmov, s 
katerimi državljani, potrošniki, končni 
uporabniki, civilna družba in predstavniki 
podjetij iz Unije lahko prispevajo k 
političnim razpravam, politikam in 
postopkom odločanja, zlasti s podpiranjem 
delovanja zastopniških organizacij na 
nacionalni ravni in ravni Unije;

(b) zagotavljanje mehanizmov, s 
katerimi državljani, potrošniki, združenja 
potrošnikov, končni uporabniki, civilna 
družba in predstavniki podjetij iz Unije 
lahko prispevajo k političnim razpravam, 
politikam in postopkom odločanja, zlasti s 
podpiranjem delovanja zastopniških 
organizacij na nacionalni ravni in ravni 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 88
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotavljanje mehanizmov, s 
katerimi državljani, potrošniki, končni 
uporabniki, civilna družba in predstavniki 
podjetij iz Unije lahko prispevajo k 
političnim razpravam, politikam in 
postopkom odločanja, zlasti s podpiranjem 
delovanja zastopniških organizacij na 
nacionalni ravni in ravni Unije;

(b) zagotavljanje mehanizmov, s 
katerimi državljani, potrošniki, 
proizvajalci, končni uporabniki, civilna 
družba in predstavniki podjetij iz Unije 
lahko prispevajo k političnim razpravam, 
politikam in postopkom odločanja, zlasti s 
podpiranjem delovanja zastopniških 
organizacij na nacionalni ravni in ravni 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 89
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podpiranje konkurenčnosti podjetij 
in celotnih gospodarskih sektorjev ter 
pomoč MSP pri uvajanju inovacij in 
sodelovanju v vrednostnih verigah s 
pomočjo strateškega povezovanja 

(e) podpiranje konkurenčnosti podjetij 
in celotnih gospodarskih sektorjev ter 
pomoč mikropodjetjem in MSP pri 
uvajanju inovacij in sodelovanju v 
vrednostnih verigah s pomočjo strateškega 
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ekosistemov in grozdov, vključno s skupno 
pobudo grozdov;

povezovanja ekosistemov in grozdov, 
vključno s skupno pobudo grozdov;

Or. it

Predlog spremembe 90
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 20 za spremembe Priloge III, če je 
treba upoštevati situacije, ki jih izzovejo 
tiste bolezni živali, ki bistveno vplivajo na 
živinorejo ali trgovino z rejnimi živalmi, 
razvoj zoonoz, ki ogrožajo ljudi, ali nove 
znanstvene ali epidemiološke razvojne 
dosežke, pa tudi bolezni živali, ki bi lahko 
pomenile novo grožnjo Uniji.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 20 za spremembe Priloge III, če je 
treba upoštevati situacije, ki jih izzovejo 
tiste bolezni živali, ki bistveno vplivajo na 
živinorejo ali trgovino z rejnimi živalmi, 
razvoj zoonoz, ki ogrožajo ljudi, ali nove 
znanstvene ali epidemiološke razvojne 
dosežke, pa tudi bolezni živali, ki bi lahko 
pomenile novo grožnjo Uniji. Pri 
spremembi Priloge III bi bilo treba 
upoštevati tudi nezakonit uvoz živil, saj 
lahko pomeni tveganje za zdravje.

Or. en

Predlog spremembe 91
Lukas Mandl

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vmesna ocena programa se 
opravi, ko je na voljo dovolj informacij o
izvajanju programa, vendar najpozneje v 
štirih letih od začetka izvajanja programa.

2. Komisija najpozneje [v treh letih 
od začetka izvajanja programa] pripravi 
vmesno ocenjevalno poročilo programa o
uresničitvi ciljev ukrepov, podprtih v 
okviru programa, rezultatih in učinkih, 
učinkovitosti uporabe sredstev in njihovi 
dodani vrednosti Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 92
Lukas Mandl

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija zaključke teh ocen skupaj 
s svojimi pripombami predloži 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij.

6. Komisija poročili iz odstavkov 2 in 
5 skupaj s svojimi pripombami predloži 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij ter ju javno objavi. 
Po potrebi jih spremljajo zakonodajni 
predlogi za spremembo Programa.

Or. en

Predlog spremembe 93
Michel Dantin

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka 1.2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) ukrepe za izkoreninjenje 
karantenskega škodljivega organizma za 
Unijo, ki jih sprejme pristojni organ države 
članice v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 
št. 2016/2031 Evropskega parlamenta in 
Sveta105 ali na podlagi ukrepov Unije, 
sprejetih v skladu s členom 28(1) navedene 
Uredbe;

a) ukrepe za preprečevanje, omejitev 
in/ali izkoreninjenje karantenskega 
škodljivega organizma za Unijo, ki jih 
sprejme pristojni organ države članice v 
skladu s členom 16 Uredbe (EU) 
št. 2016/2031 Evropskega parlamenta in 
Sveta105 ali na podlagi ukrepov Unije, 
sprejetih v skladu s členom 28(1) navedene 
Uredbe;

_________________ _________________

105 Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 
o ukrepih varstva pred škodljivimi 
organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) 
št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 
1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
ter razveljavitvi direktiv Sveta 
69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 
98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 

105 Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 
o ukrepih varstva pred škodljivimi 
organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) 
št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 
1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
ter razveljavitvi direktiv Sveta 
69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 
98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 
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2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4). 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).

Or. fr

Predlog spremembe 94
Michel Dantin

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka 1.2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) ukrepe, ki jih sprejme pristojni 
organ države članice v skladu s členom 29 
Uredbe (EU) 2016/2031 za izkoreninjenje 
škodljivega organizma, ki ni na seznamu 
karantenskih škodljivih organizmov Unije 
in ki lahko izpolnjuje pogoje za 
karantenski škodljivi organizem v skladu z
merili iz navedenega člena ali člena 30(1) 
navedene uredbe;

b) ukrepe, ki jih sprejme pristojni 
organ države članice v skladu s členom 29 
Uredbe (EU) 2016/2031 za preprečevanje, 
omejitev in/ali izkoreninjenje škodljivega 
organizma, ki ni na seznamu karantenskih 
škodljivih organizmov Unije in ki lahko 
izpolnjuje pogoje za karantenski škodljivi 
organizem v skladu z merili iz navedenega 
člena ali člena 30(1) navedene uredbe;

Or. fr

Predlog spremembe 95
Michel Dantin

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka 1.2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) dodatne varstvene ukrepe za 
preprečevanje širjenja škodljivega 
organizma, v zvezi s katerimi so bili 
sprejeti ukrepi Unije v skladu s 
členoma 28(1) in 30(1) Uredbe (EU) 
2016/2031, poleg ukrepov za 
izkoreninjenje iz točke (a) te točke in
ukrepov zadrževanja iz točke (b) te točke, 
kadar so navedeni ukrepi nujni za varstvo 
Unije pred nadaljnjim širjenjem 
navedenega škodljivega organizma.

c) dodatne varstvene ukrepe za 
preprečevanje širjenja škodljivega 
organizma, v zvezi s katerimi so bili 
sprejeti ukrepi Unije v skladu s členoma
28(1) in 30(1) Uredbe (EU) 2016/2031, 
poleg ukrepov iz točk (a) in (b) te točke, 
kadar so navedeni ukrepi nujni za varstvo 
Unije pred nadaljnjim širjenjem 
navedenega škodljivega organizma.

Or. fr
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Predlog spremembe 96
Jan Huitema

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.3.4 a. Ukrepi za spremljanje 
pojavljanja znanih in trenutno neznanih 
škodljivih organizmov in bolezni.

Or. en

Predlog spremembe 97
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dejavnosti, ki podpirajo izboljšanje
dobrobiti živali

3. Dejavnosti in nadzor za 
zagotavljanje dobrobiti živali

Or. en

Predlog spremembe 98
Stefan Eck

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Primerjalne analize, kako živilska 
podjetja ravnajo v zvezi z dobrobitjo rejnih 
živali, izvedba ustreznih ocen tveganj in 
priložnosti, ki jih predstavlja dobrobit 
rejnih živali za njihovo poslovanje, skupaj 
z analizo vrzeli njihovih sistemov in 
procesov ravnanja v zvezi z dobrobitjo 
rejnih živali. To bi jim moralo omogočiti, 
da opredelijo prednosti in slabosti ter 
zagotovijo podlago za izvajanje ustreznih 
in učinkovitih sistemov upravljanja in 
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nadzora.

Or. en

Predlog spremembe 99
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Dejavnosti, ki podpirajo trajnostno 
proizvodnjo in porabo hrane

7. Dejavnosti, ki podpirajo prakse 
nizkoogljične trajnostne proizvodnje in 
porabe hrane, ki varujejo okolje in biotsko 
raznovrstnost, zmanjšujejo nastajanje 
živilskih odpadkov in zagotavljajo visoke 
standarde dobrobiti živali ter dejavnosti, 
ki potrošnike ozaveščajo o takih praksah.

Or. en

Predlog spremembe 100
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Dejavnosti, ki podpirajo trajnostno 
proizvodnjo in porabo hrane

7. Dejavnosti, ki podpirajo trajnostno 
proizvodnjo hrane in zagotavljajo zaščito 
živali, tal in ekosistemov; dejavnosti, ki 
podpirajo trajnostno porabo hrane, 
vključno z ozaveščanjem o vplivu naših 
potrošniških navad in o tem, da jih je 
treba čimprej spremeniti ter možnih 
rešitvah.

Or. en

Predlog spremembe 101
Guillaume Balas
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Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Podatkovne zbirke in računalniško 
podprti informacijski sistemi, ki so 
potrebni za uspešno in učinkovito izvajanje 
zakonodaje, ki zadeva posebni cilj iz člena 
3(2)(e), ter imajo dokazano dodatno 
vrednost za Unijo kot celoto

8. Podatkovne zbirke in računalniško 
podprti informacijski sistemi, ki so 
potrebni za uspešno in učinkovito izvajanje 
zakonodaje, ki zadeva posebni cilj iz člena 
3(2)(e), ter imajo dokazano dodatno 
vrednost za Unijo kot celoto; uvajanje 
novih tehnologij za izboljšanje sledljivosti 
proizvodov, kot so kode QR na embalaži 
proizvodov.

Or. en

Predlog spremembe 102
Jan Huitema

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Tehnično in znanstveno delo, 
vključno s študijami in dejavnostmi 
usklajevanja, potrebno za zagotavljanje 
pravilnega izvajanja zakonodaje na 
področju, ki zadeva specifični cilj iz 
člena 3(2)(e), ter prilagajanje navedene 
zakonodaje znanstvenim, tehnoloških in 
družbenim dosežkom

11. Tehnično in znanstveno delo, 
vključno s študijami in dejavnostmi 
usklajevanja, potrebno za preprečevanje 
pojava novih in neznanih škodljivih 
organizmov in bolezni in za zagotavljanje 
pravilnega izvajanja zakonodaje na 
področju, ki zadeva specifični cilj iz 
člena 3(2)(e), ter prilagajanje navedene 
zakonodaje znanstvenim, tehnoloških in 
družbenim dosežkom

Or. en

Predlog spremembe 103
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

15. Ukrepi za varstvo zdravja ljudi, 
živali in rastlin ter dobrobiti živali, 
izvedenih na živalih, živalskih proizvodih, 
rastlinah in rastlinskih proizvodih, ki 
prihajajo iz tretjih držav na meje Unije

15. Ukrepi za varstvo zdravja ljudi, 
živali in rastlin ter dobrobiti živali, 
izvedenih na živalih, živalskih proizvodih, 
rastlinah in rastlinskih proizvodih, ki 
prihajajo iz tretjih držav na meje Unije, 
vključno z ukrepi za boljšo obveščenost 
potrošnikov o proizvodih z ustreznim 
označevanjem hranilne vrednosti in 
sestavin, po potrebi pa tudi načinom reje 
ter imenom in količino uporabljenih 
pesticidov;

Or. en

Predlog spremembe 104
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Priloga II – alinea 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– spremljanje napredka pri doseganju 
ciljev trajnostnega razvoja;

– spremljanje napredka pri doseganju 
ciljev trajnostnega razvoja in Pariškega 
podnebnega sporazuma;

Or. en
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