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6.2.2019 A8-0052/151

Pozmeňujúci návrh 151
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0052/2019
Nicola Danti
Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Vnútorný trh je základným 
kameňom Únie. Od svojho založenia 
významne prispieva k rastu, 
konkurencieschopnosti a zamestnanosti. 
Prispel k vytvoreniu nových príležitosti 
a dosiahnutiu úspor z rozsahu pre európske 
podniky, najmä mikro, malé a stredné 
podniky (MSP), a posilnil 
konkurencieschopnosť priemyslu. 
Vnútorný trh prispel k vytvoreniu 
pracovných miest a ponúkol spotrebiteľom 
väčší výber za nižšie ceny. Zostáva 
motorom budovania silnejšieho, 
vyrovnanejšieho a spravodlivejšieho 
hospodárstva. Ide o jeden z najväčších 
úspechov Únie a jej najlepšie aktívum 
v čoraz globálnejšom svete.

(1) Vnútorný trh je základným 
kameňom Únie. Od svojho založenia 
významne prispieva k rastu, 
konkurencieschopnosti a zamestnanosti. 
Prispel k vytvoreniu nových príležitosti 
a dosiahnutiu úspor z rozsahu pre európske 
podniky, najmä mikropodniky a malé 
a stredné podniky (MSP), a posilnil 
konkurencieschopnosť priemyslu, hoci 
jeho výhody by sa mali rozložiť 
rovnomernejšie, pretože nie všetci občania 
majú z neho rovnaký úžitok. Vnútorný trh 
prispel k vytvoreniu pracovných miest 
a ponúkol spotrebiteľom väčší výber za 
nižšie ceny. Zostáva motorom budovania 
silnejšieho hospodárstva. Ide o jeden 
z najväčších úspechov Únie a jej najlepšie 
aktívum v čoraz globálnejšom svete.
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6.2.2019 A8-0052/152

Pozmeňujúci návrh 152
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0052/2019
Nicola Danti
Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Moderný vnútorný trh podporuje 
hospodársku súťaž a prináša výhody pre 
spotrebiteľov, podniky a zamestnancov. 
Lepšie využívanie stále sa vyvíjajúceho 
jednotného trhu so službami by malo 
pomôcť európskym podnikom vytvárať 
pracovné miesta a cezhranične sa rozrastať, 
poskytovať širší výber služieb za lepšie 
ceny a zachovávať vysoké normy pre 
spotrebiteľov a pracovníkov. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by mal program 
prispieť k odstráneniu zostávajúcich 
prekážok a k zabezpečeniu regulačného 
rámca, ktorý sa dokáže prispôsobiť novým 
inovačným obchodným modelom.

(9) Moderný vnútorný trh podporuje 
hospodársku súťaž a prináša výhody pre 
spotrebiteľov, podniky a zamestnancov. 
Lepšie využívanie stále sa vyvíjajúceho 
jednotného trhu so službami pri súčasnom 
predchádzaní jeho zneužívaniu, akým je 
napríklad zriaďovanie schránkových 
spoločností, a boji proti takémuto 
zneužívaniu by malo pomôcť európskym 
podnikom vytvárať dôstojné pracovné 
miesta a cezhranične sa rozrastať, 
poskytovať širší výber služieb za lepšie 
ceny a zachovávať vysoké normy pre 
spotrebiteľov a pracovníkov. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by mal program 
prispieť k odstráneniu zostávajúcich 
prekážok a k zabezpečeniu regulačného 
rámca, ktorý sa dokáže prispôsobiť novým 
inovačným obchodným modelom.
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6.2.2019 A8-0052/153

Pozmeňujúci návrh 153
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0052/2019
Nicola Danti
Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 79

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(79) V súlade s nariadením o 
rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201385, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/9586, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9687 a 
nariadením Rady (EÚ) 2017/193988 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy a 
vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania administratívnych sankcií. 
Konkrétne môže Európsky úrad pre boj 
proti podvodom (OLAF) vykonávať 
v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 
č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) 
č. 2185/96 administratívne vyšetrovania 
vrátane kontrol a inšpekcií na mieste 
s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, 
korupcii alebo akémukoľvek inému 
protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu 
finančné záujmy Únie. Európska 
prokuratúra môže v súlade s nariadením 
(EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať 
podvody a iné trestné činy poškodzujúce 
finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v 

(79) V súlade s nariadením o 
rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201385, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/9586, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9687 a 
nariadením Rady (EÚ) 2017/193988 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy a 
vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania administratívnych sankcií. 
Konkrétne môže Európsky úrad pre boj 
proti podvodom (OLAF) vykonávať 
v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 
č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) 
č. 2185/96 administratívne vyšetrovania 
vrátane kontrol a inšpekcií na mieste 
s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, 
korupcii alebo akémukoľvek inému 
protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu 
finančné záujmy Únie. Európska 
prokuratúra môže v prípade zúčastnených 
členských štátov v súlade s nariadením 
(EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať 
podvody a iné trestné činy poškodzujúce 
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smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/137189. V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách má každá osoba 
alebo každý subjekt, ktoré prijímajú 
finančné prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF, Európskej prokuratúre 
a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné 
práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa na 
implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili rovnocenné práva.

finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/137189. V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách má každá osoba 
alebo každý subjekt, ktoré prijímajú 
finančné prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF a tam, kde je to vhodné, Európskej 
prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov 
nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, 
aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na 
implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili rovnocenné práva.

__________________ __________________
85 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

85 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

86 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

86 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

87 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
o kontrolách a inšpekciách na mieste, 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

87 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
o kontrolách a inšpekciách na mieste, 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

88 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 
z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

88 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 
z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

89 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 

89 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
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finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).
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6.2.2019 A8-0052/154

Pozmeňujúci návrh 154
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0052/2019
Nicola Danti
Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, 
a najmä chrániť a posilňovať postavenie 
občanov, spotrebiteľov a podnikov, najmä 
mikro, malých a stredných podnikov 
(MSP) prostredníctvom presadzovania 
práva Únie, uľahčenia prístupu na trh, 
tvorby noriem a podpory zdravia ľudí, 
rastlín, zdravia zvierat a dobrých životných 
podmienok zvierat; ako aj posilniť 
spoluprácu medzi príslušnými orgánmi 
členských štátov a medzi príslušnými 
orgánmi členských štátov a Komisiou 
a decentralizovanými agentúrami Únie;

a) zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, 
a najmä chrániť a posilňovať postavenie 
občanov, spotrebiteľov, podnikov a ich 
zamestnancov, najmä mikro, malých 
a stredných podnikov (MSP) 
prostredníctvom presadzovania práva Únie, 
uľahčenia prístupu na trh, tvorby noriem 
a podpory zdravia ľudí, rastlín, zdravia 
zvierat a dobrých životných podmienok 
zvierat, ako aj posilniť spoluprácu medzi 
príslušnými orgánmi členských štátov 
a medzi príslušnými orgánmi členských 
štátov a Komisiou a decentralizovanými 
agentúrami Únie;

Or. en


