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Delovni program Komisije za leto 2016 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

3. pozdravlja začetek pogajanj za nov 

medinstitucionalni sporazum o boljši 

pripravi zakonodaje; meni, da bi moralo to 

privesti do izboljšanja kakovosti 

zakonodajnih predlogov Komisije, 

izboljšanja njene ocene učinka osnutkov 

zakonov, vključno z ekonomskimi, 

socialnimi, okoljskimi in z malimi in 

srednjimi podjetji povezanimi ocenami 

učinka, in, kjer je to primerno, do uporabe 

uredb namesto direktiv v skladu z 

načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti; 

pričakuje, da bo Komisija obe veji 

zakonodajne oblasti obravnavala enako, 

kar zadeva informacije in dokumentacijo, 

ki jih pripravi v zakonodajnem postopku; 

pričakuje tudi, da se bo močneje zavezala 

zagotavljanju ustreznega 

medinstitucionalnega posvetovanja, da se 

celovito odzvala na predloge in priporočila 

Parlamenta in podrobno utemeljila vse 

predvidene umike; opozarja, da bi morali 

biti večletni programi, o katerih se 

dogovorijo tri institucije, okvir za letni 

delovni program in podlaga za razprave o 

posameznih letnih delovnih programih; 

opozarja na svoje stališče, da boljše 

priprave zakonodaje ne bi smeli razumeti 

kot sredstva za zapostavljanje področij, za 

3. je seznanjen z začetkom pogajanj za nov 

medinstitucionalni sporazum o boljši 

pripravi zakonodaje in njegovim ciljem 

izboljšanja kakovosti zakonodajnih 

predlogov Komisije, izboljšanja njene 

ocene učinka osnutkov zakonov, vključno 

z ekonomskimi, socialnimi, okoljskimi 

ocenami učinka; pričakuje, da bo Komisija 

obe veji zakonodajne oblasti obravnavala 

enako, kar zadeva informacije in 

dokumentacijo, ki jih pripravi v 

zakonodajnem postopku; pričakuje tudi, da 

se bo močneje zavezala zagotavljanju 

ustreznega medinstitucionalnega 

posvetovanja, da se celovito odzvala na 

predloge in priporočila Parlamenta in 

podrobno utemeljila vse predvidene umike; 

opozarja, da bi morali biti večletni 

programi, o katerih se dogovorijo tri 

institucije, okvir za letni delovni program 

in podlaga za razprave o posameznih letnih 

delovnih programih; opozarja na svoje 

stališče, da boljše priprave zakonodaje ne 

bi smeli razumeti kot sredstva za 

zapostavljanje področij, za katera je EU 

pristojna, in da bi morale politične 

odločitve v demokratičnem procesu 

odločanja prevladati nad tehničnimi 
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katera je EU pristojna, in da bi morale 

politične odločitve v demokratičnem 

procesu odločanja prevladati nad 

tehničnimi ocenami; 

ocenami; 

Or. en 
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Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo, naj še naprej povečuje 

usklajenost svojega zakonodajnega 

programa ter krepi neodvisno oceno 

učinkov zakonodajnih osnutkov, vključno 

s testom za mala in srednja podjetja ter 

testom konkurenčnosti, saj bi ti ukrepi 

pomagali pri odpravljanju birokracije na 

vseh ravneh – evropski, nacionalni in 

regionalni – in za vse gospodarske akterje 

in državljane v vsakodnevnem življenju ter 

tako prispevali k spodbujanju ustvarjanja 

delovnih mest, ob hkratnem spoštovanju 

socialnih in okoljskih standardov; meni, da 

mala in srednja podjetja ter mikropodjetja 

pri izvajanju zakonodaje in izpolnjevanju 

standardov ne bi smela biti po 

nepotrebnem obremenjena; poziva 

Komisijo, naj si prizadeva za kar največjo 

poenostavitev in, kjer je to mogoče, 

spodbuja popolno uveljavitev digitalnih 

rešitev za lažje izvajanje predpisov EU; 

meni, da bi bilo morda treba pregledati 

direktive in uredbe, ki so se izkazale kot 

neprimerne za mala podjetja, da se 

zagotovi, da mala in srednja podjetja ne 

bodo obremenjena; poziva, naj se 

mikropodjetja, kolikor je mogoče, 

izvzamejo iz obremenjujoče zakonodaje, 

4. poziva Komisijo, naj še naprej povečuje 

usklajenost svojega zakonodajnega 

programa, saj pomaga pri odpravljanju 

nepotrebnih upravnih bremen na vseh 

ravneh – evropski, nacionalni in regionalni 

– in za vse gospodarske akterje in 

državljane v vsakodnevnem življenju ter 

tako prispevali k spodbujanju ustvarjanja 

delovnih mest, ob hkratnem spoštovanju 

socialnih in okoljskih standardov; meni, da 

mala in srednja podjetja ter mikropodjetja 

pri izvajanju zakonodaje in izpolnjevanju 

standardov ne bi smela biti po 

nepotrebnem obremenjena; poziva 

Komisijo, naj si prizadeva za kar največjo 

poenostavitev in, kjer je to mogoče, 

spodbuja popolno uveljavitev digitalnih 

rešitev za lažje izvajanje predpisov EU; 

meni, da bi bilo morda treba pregledati 

direktive in uredbe, ki so se izkazale kot 

neprimerne za mala podjetja, da se 

zagotovi, da mala in srednja podjetja ne 

bodo obremenjena; podpira zamisel o 

prilagojeni ureditvi in manj strogih 

režimih za mala in srednja podjetja ter 

morebitnih izjemah za mikropodjetja, kjer 

bo mogoče dokazati, da ti ne 

spodkopavajo učinkovitosti zakonodaje in 
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zlasti da bi spodbudili nova zagonska 

podjetja in podjetnike; 

da izjeme ali manj strogi režimi ne 

povečujejo fragmentacije ali ovirajo 

njihovega dostopa do notranjega trga;  

Or. en 
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Odstavek 5 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

5. v zvezi s programom ustreznosti in 

uspešnosti predpisov (REFIT) od Komisije 

pričakuje, da bo predstavila seznam 

zakonodaje in predlogov, ki jih je treba 

revidirati ali razveljaviti, če se zdi, da niso 

več primerni ali da nimajo več dodane 

vrednosti EU, in če so zastareli ali niso več 

ustrezni glede na prvotni namen; poudarja 

pa, da naj se program REFIT ne uporablja 

kot izgovor za nižanje ambicij v zvezi z 

bistvenimi vprašanji, za deregulacijo ali za 

nižanje socialnih in okoljskih standardov; 

meni, da gre pri poenostavitvi za cilje 

glede kakovosti, ne količine; opozarja na 

cilj, da se zmanjša upravna in birokratska 

obremenitev ter stroški, povezani z novimi 

predlogi, za celoten politični cikel, ki 

vključuje prenos, izvajanje in izvrševanje; 

poziva k znatnemu zmanjšanju, da bi 

ustvarili boljše razmere za ustvarjanje 

novih delovnih mest, ohranjanje delovnih 

mest v Evropi in za vrnitev delovnih mest 

iz tujine v Evropo, s čimer bi okrepili 

konkurenčnost in trajnostno rast; 

5. v zvezi s programom ustreznosti in 

uspešnosti predpisov (REFIT) od Komisije 

pričakuje, da bo predstavila seznam 

zakonodaje in predlogov, ki jih je treba 

revidirati ali razveljaviti, če se zdi, da niso 

več primerni ali da nimajo več dodane 

vrednosti EU, in če so zastareli ali niso več 

ustrezni glede na prvotni namen; poudarja 

pa, da naj se program REFIT ne uporablja 

kot izgovor za nižanje ambicij v zvezi z 

bistvenimi vprašanji, za deregulacijo ali za 

nižanje socialnih in okoljskih standardov; 

je mnenja, da so večja kakovost, 

preglednost, pravičnost in enostavnost 

zakonodaje pomembne za mala in srednja 

podjetja ter državljane; poziva Komisijo, 

naj pokaže, da si je pripravljena 

prizadevati za resnično boljšo pripravo 

zakonodaje in ne le za deregulacijo; meni, 

da bodo k reševanju krize, vzpostavitvi 

boljših razmer za ustvarjanje novih 

delovnih mest, ohranjanje delovnih mest v 

Evropi in za vrnitev delovnih mest iz tujine 

v Evropo, s čimer bi okrepili 

konkurenčnost in trajnostno rast, prispevali 

izboljšani okoljski in socialni standardi in 

ne zmanjšanje njihovega števila; 
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Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

46. pozdravlja objavo novega svežnja o 

davčni politiki in poziva Komisijo, naj bo 

ambiciozna, ko bo poskušala zagotoviti 

pošten sistem obdavčitve na podlagi 

načela, da je treba davke plačevati v državi, 

kjer se ustvarja dobiček, ob tem pa se 

izogniti izkrivljanju notranjega trga in 

nepošteni konkurenci; 

46. pozdravlja objavo novega svežnja o 

davčni politiki kot prvi korak in poziva 

Komisijo, naj bo ambiciozna, ko bo 

poskušala zagotoviti pošten sistem 

obdavčitve na podlagi načela, da je treba 

davke plačevati v državi, kjer se ustvarja 

dobiček, ob tem pa se izogniti izkrivljanju 

notranjega trga in nepošteni konkurenci; 

poziva, naj bo za večnacionalna podjetja 

poročanje po posameznih državah 

obvezno in javno; poziva Komisijo, naj 

pripravi zakonodajo o opredeljevanju 

ekonomske vsebine in stalne poslovne 

enote in uredi obravnavo raziskav in 

razvoja, zlasti posebnih ureditev za 

obdavčitev intelektualne lastnine („patent 

boxes“); 

Or. en 

 

 


