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Predlog spremembe  33 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimulis 

(Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Emmanuel Maurel, Martin Schirdewan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ALDE 

Sveženj za enotni trg 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja, da je treba z enotnega 

trga nujno odstraniti preostale 

neupravičene ovire, da bi dosegli 

konkretne in hitre rezultate na področju 

rasti, inovacij, ustvarjanja delovnih mest, 

izbire potrošnikov in novih poslovnih 

modelov; 

3. poudarja, da je treba ukrepati proti 

neenakostim znotraj držav članic in med 

njimi, ki so posledica tekmovanja v 

zniževanju standardov glede socialnih 

pravic in obdavčitve podjetij; 

Or. en 
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Predlog spremembe  34 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimulis 

(Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Emmanuel Maurel, Martin Schirdewan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ALDE 

Sveženj za enotni trg 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  3a. kljub temu priznava, da sta 

liberalizacija in privatizacija javnih 

storitev okrepili neenakosti v državah 

članicah in omajali zaupanje v 

nacionalne vlade in Unijo kot tako, ter v 

zvezi s tem poziva k prožnejši politiki, ki bi 

državam članicam omogočila, da 

spremenijo prejšnje odločitve v zvezi z 

liberalizacijo in privatizacijo teh storitev; 

Or. en 
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Predlog spremembe  35 

Dennis de Jong, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ALDE 

Sveženj za enotni trg 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  8a. hkrati poudarja, da bi v primeru, 

ko prosto gibanje oseb ali prosti pretok 

storitev privede do izkrivljanja 

nacionalnega trga dela, države članice 

morale imeti pravico, da sprejmejo 

začasne ukrepe za odpravo tega 

izkrivljanja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  36 

Dennis de Jong, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ALDE 

Sveženj za enotni trg 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je enotni trg vse bolj 

pod pritiskom zaradi nacionalnih 

predpisov, ki so v nasprotju z načeli, na 

katerih je utemeljen, zlasti predpisov na 

nacionalni ravni, ki vplivajo na prosti 

pretok blaga in storitev; priznava, da bi 

lahko neupravičeni in nesorazmerni 

nacionalni ukrepi ter neusklajeni ukrepi 

ogrozili enotnost in učinkovitost enotnega 

trga; 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  37 

Dennis de Jong, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Emmanuel Maurel, Martin Schirdewan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ALDE 

Sveženj za enotni trg 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

19. Evropski svet poziva, naj se zaveže 

novi zavezi, da bo enotni trg dokončal do 

leta 2025, vključno z novim javnim 

časovnim razporedom ukrepov, kot so 

storili evropski voditelji leta 1985; je pa 

zelo zaskrbljen, ker je več zakonodajnih 

predlogov povsem blokiranih v Svetu, ki ni 

mogel sprejeti stališča v zvezi z njimi; 

poziva Svet, naj to stanje, ki škodi 

državljanom in podjetjem, odpravi; 

19. Evropski svet poziva, naj se zaveže 

novi zavezi, da bo enotni trg preoblikoval 

in dokončal do leta 2025, vključno z novim 

javnim časovnim razporedom ukrepov, kot 

so storili evropski voditelji leta 1985; je pa 

zelo zaskrbljen, ker je več zakonodajnih 

predlogov povsem blokiranih v Svetu, ki ni 

mogel sprejeti stališča v zvezi z njimi; 

poziva Svet, naj to stanje, ki škodi 

državljanom in podjetjem, odpravi; 

Or. en 

 

 


