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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Vnitřní trh se musí neustále 
přizpůsobovat rychle se měnícímu 
prostředí digitální revoluce a globalizace. 
Nová éra digitálních inovací nadále 
poskytuje příležitosti podnikům 
a jednotlivcům, vytváří nové výrobky 
a obchodní modely, ale zároveň 
představuje výzvu pro regulaci 
a prosazování práva.

(2) Vnitřní trh se musí neustále 
přizpůsobovat rychle se měnícímu 
prostředí digitální revoluce a globalizace. 
Nová éra digitálních inovací nadále 
poskytuje příležitosti podnikům 
a jednotlivcům a díky zajištění přístupu k 
financování pro nejnovější generaci 
technologií vytváří nové výrobky 
a obchodní modely, ale zároveň 
představuje výzvu pro regulaci 
a prosazování práva. Všichni účastníci 
trhu však zároveň požadují větší 
transparentnost v potravinovém řetězci.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Fungování vnitřního trhu se opírá 
o rozsáhlý soubor právních předpisů Unie. 
To se týká zejména konkurenceschopnosti, 
normalizace, ochrany spotřebitele, dozoru 
nad trhem a regulace potravinového 
řetězce, ale také pravidel upravujících 
hospodářskou činnost, obchodní a finanční 
transakce a prosazování spravedlivé 
hospodářské soutěže zajišťující rovné 
podmínky, které jsou pro fungování 
vnitřního trhu nezbytné.

(3) Fungování vnitřního trhu se opírá 
o rozsáhlý soubor právních předpisů Unie. 
To se týká zejména konkurenceschopnosti, 
normalizace, ochrany spotřebitele, dozoru 
nad trhem a regulace potravinového 
řetězce, ale také pravidel upravujících 
hospodářskou činnost, obchodní a finanční 
transakce a prosazování spravedlivé 
hospodářské soutěže zajišťující rovné 
podmínky potíráním nekalých praktik, což 
je pro fungování vnitřního trhu nezbytné.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vývoj, vypracovávání a šíření 
evropské statistiky je předmětem 
samostatného evropského statistického 
programu zavedeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 99/201347. V zájmu zajištění kontinuity 
vypracovávání a šíření evropské statistiky 
by měl nový program rovněž zahrnovat 
činnosti, na něž se vztahuje evropský 
statistický program, tím, že poskytne rámec 
pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské 
statistiky. Nový program by měl stanovit 
finanční rámec pro evropskou statistiku 
s cílem poskytovat vysoce kvalitní, 
srovnatelnou a spolehlivou statistiku 
o Evropě, o kterou by se opírala tvorba, 
provádění, monitorování a hodnocení 
všech politik Unie.

(6) Vývoj, vypracovávání a šíření 
evropské statistiky je předmětem 
samostatného evropského statistického 
programu zavedeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 99/201347. V zájmu zajištění kontinuity 
vypracovávání a šíření evropské statistiky 
by měl nový program rovněž zahrnovat 
činnosti, na něž se vztahuje evropský 
statistický program, tím, že poskytne rámec 
pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské 
statistiky. Nový program by měl stanovit 
finanční rámec pro evropskou statistiku 
s cílem poskytovat nejnovější vysoce 
kvalitní, srovnatelnou a spolehlivou 
statistiku o Evropě ve formátu snadno 
přístupném pro uživatele, o kterou by se 
opírala tvorba, provádění, monitorování 
a hodnocení všech politik Unie.

_________________ _________________
47 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o 
evropském statistickém programu na 
období let 2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 
9.2.2013, s. 12).

47 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o 
evropském statistickém programu na 
období let 2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 
9.2.2013, s. 12).

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je proto vhodné zavést program pro 
vnitřní trh, konkurenceschopnost podniků, 
včetně mikropodniků a malých a středních 
podniků, a evropskou statistiku (dále jen 
„program“). Program by měl být zaveden 
na dobu trvání sedmi let od roku 2021 
do roku 2027.

(7) Je proto vhodné zavést program pro 
vnitřní trh, konkurenceschopnost podniků, 
včetně mikropodniků a malých a středních 
podniků, a evropskou statistiku (dále jen 
„program“). Program by měl být zaveden 
na dobu trvání sedmi let od roku 2021 
do roku 2027 a časově se shodovat 
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s trváním VFR.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Moderní vnitřní trh podporuje 
hospodářskou soutěž a je přínosem pro 
spotřebitele, podniky i zaměstnance. Lepší 
využití neustále se vyvíjejícího vnitřního 
trhu služeb by mělo pomoci evropským 
podnikům vytvářet pracovní místa 
a přispívat k růstu přes hranice, poskytnout 
širší výběr služeb za lepší ceny a zachovat 
vysoké standardy pro spotřebitele 
a pracovníky. Za tímto účelem by měl 
program pomoci odstranit zbývající 
překážky a zajistit regulační rámec, který 
dokáže zohlednit nové inovativní obchodní 
modely.

(9) Moderní vnitřní trh podporuje 
hospodářskou soutěž a je přínosem pro 
spotřebitele, podniky i zaměstnance. Lepší 
využití neustále se vyvíjejícího vnitřního 
trhu služeb by mělo pomoci evropským 
podnikům, bez ohledu na jejich velikost, 
vytvářet nová pracovní místa a přispívat k 
růstu přes hranice, poskytnout širší výběr 
služeb za lepší ceny a zachovat vysoké 
standardy pro spotřebitele a pracovníky. Za 
tímto účelem by měl program pomoci 
odstranit zbývající překážky a zajistit 
regulační rámec, který dokáže zohlednit 
nové inovativní obchodní modely a 
iniciativy typu start-up.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Regulační překážky na vnitřním 
trhu byly u řady průmyslových výrobků 
odstraněny pomocí preventivních 
mechanismů, přijetí společných pravidel, a 
pokud taková pravidla Unie neexistují, 
pomocí zásady vzájemného uznávání. V 
oblastech, kde neexistují žádné právní 
předpisy Unie, zásada vzájemného 
uznávání znamená, že zboží, které je v 
souladu s právními předpisy uváděno na 
trh v jednom členském státě, požívá práva 
na volný pohyb a může se prodávat v jiném 
členském státě. Nedostatečné uplatňování 
vzájemného uznávání však komplikuje 
situaci společností, které se snaží o vstup 

(10) Regulační překážky na vnitřním 
trhu byly u řady průmyslových výrobků 
odstraněny pomocí preventivních 
mechanismů, přijetí společných pravidel, a 
pokud taková pravidla Unie neexistují, 
pomocí zásady vzájemného uznávání. V 
oblastech, kde neexistují žádné právní 
předpisy Unie, zásada vzájemného 
uznávání znamená, že zboží, které je v 
souladu s právními předpisy uváděno na 
trh v jednom členském státě, požívá práva 
na volný pohyb a může se prodávat v jiném 
členském státě. Nedostatečné uplatňování 
vzájemného uznávání však komplikuje 
situaci společností, které se snaží o vstup 
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na trhy v jiných členských státech. 
Navzdory vysoké míře integrace trhu se 
zbožím má tato skutečnost za následek 
ztrátu příležitostí pro hospodářství jako 
celek. Program by měl tudíž zlepšit 
uplatňování vzájemného uznávání, pokud 
jde o zboží, a snížit množství nezákonného 
a nevyhovujícího zboží, které vstupuje na 
trh.

na trhy v jiných členských státech, zejména 
v případě společností působících přes 
hranice. Navzdory vysoké míře integrace 
trhu se zbožím má tato skutečnost za 
následek ztrátu příležitostí pro 
hospodářství jako celek. Program by měl 
tudíž zlepšit uplatňování vzájemného 
uznávání, pokud jde o zboží, a snížit 
množství nezákonného a nevyhovujícího 
zboží, které vstupuje na trh nebo zboží, 
které může mít dopad na zdraví 
spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Nové výzvy v oblasti regulace 
a prosazování právních předpisů souvisejí 
s rychle se měnícím prostředím digitální 
revoluce, pokud jde například o otázky 
kybernetické bezpečnosti, internetu věcí 
nebo umělé inteligence. V případě škody 
mají přísná pravidla v oblasti bezpečnosti 
výrobků a odpovědnosti stěžejní úlohu, 
neboť zajistí následná politická opatření, 
která evropským občanům – včetně 
spotřebitelů a podniků – umožní, aby 
výhod uvedených pravidel využívali. 
Program by měl tudíž přispět k rychlému 
přizpůsobení a prosazování režimu Unie 
upravujícímu odpovědnost za výrobky, 
který podporuje inovace.

(11) Nové výzvy v oblasti regulace 
a prosazování právních předpisů souvisejí 
s rychle se měnícím prostředím digitální 
revoluce, pokud jde například o otázky 
kybernetické bezpečnosti, internetu věcí 
nebo umělé inteligence. V případě škody 
mají přísná pravidla v oblasti bezpečnosti 
výrobků a odpovědnosti, která jsou jasně a 
srozumitelně formulovaná, stěžejní úlohu, 
neboť zajistí následná politická opatření, 
která evropským občanům – včetně 
spotřebitelů a podniků – umožní, aby 
výhod uvedených pravidel využívali. 
Program by měl tudíž přispět k rychlému 
přizpůsobení a prosazování režimu Unie 
upravujícímu odpovědnost za výrobky, 
který podporuje inovace.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Uvádění výrobků, jež nejsou v 
souladu s právem Unie, na trh 

(12) Uvádění výrobků, jež nejsou v 
souladu s právem Unie nebo typově 
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znevýhodňuje ty, jejichž výrobky v 
souladu s předpisy jsou, a může ohrozit 
spotřebitele. Mnoho podnikatelů 
nedodržuje pravidla buď proto, že o nich 
nevědí, anebo úmyslně, aby získali 
konkurenční výhodu. Orgány dozoru nad 
trhem často nemají dostatek finančních 
prostředků a jejich působnost sahá jen po 
hranice vlastního státu, zatímco 
podnikatelé obchodují na úrovni Unie či 
dokonce na celosvětové úrovni. Zejména v 
případě elektronického obchodu mají 
orgány dozoru nad trhem velké potíže 
vysledovat výrobky dovezené ze třetích 
zemí, které nejsou v souladu s právními 
předpisy, a označit odpovědný subjekt v 
rámci své jurisdikce. Program by se měl 
proto snažit posílit soulad výrobků 
poskytnutím správných stimulů 
podnikatelům, zintenzivněním kontroly 
souladu a prosazováním užší přeshraniční 
spolupráce mezi donucovacími orgány. 
Program by měl rovněž přispět ke 
konsolidaci stávajícího rámce činností 
dozoru nad trhem, podporovat společná 
opatření orgánů dozoru nad trhem z 
různých členských států, zlepšit výměnu 
informací a podporovat sbližování a užší 
integraci činností v oblasti dozoru nad 
trhem.

schválené, na trh znevýhodňuje ty, jejichž 
výrobky v souladu s předpisy jsou, a může 
ohrozit spotřebitele. Mnoho podnikatelů 
nedodržuje pravidla buď proto, že o nich 
nevědí, anebo úmyslně, aby získali 
konkurenční výhodu. Orgány dozoru nad 
trhem často nemají dostatek finančních 
prostředků a jejich působnost sahá jen po 
hranice vlastního státu, zatímco 
podnikatelé obchodují na úrovni Unie, na 
přeshraniční úrovni či dokonce na 
celosvětové úrovni. Zejména v případě 
elektronického obchodu mají orgány 
dozoru nad trhem velké potíže vysledovat 
výrobky dovezené ze třetích zemí, které 
nejsou v souladu s právními předpisy, a 
označit odpovědný subjekt v rámci své 
jurisdikce. Program by se měl proto snažit 
posílit soulad výrobků poskytnutím 
správných stimulů podnikatelům, 
zintenzivněním kontroly souladu a 
prosazováním užší přeshraniční spolupráce 
mezi donucovacími orgány. Program by 
měl rovněž přispět ke konsolidaci 
stávajícího rámce činností dozoru nad 
trhem, podporovat společná opatření 
orgánů dozoru nad trhem z různých 
členských států, zlepšit výměnu informací 
a podporovat sbližování a užší integraci 
činností v oblasti dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jelikož spotřebitelské trhy neznají 
vzhledem k rozvoji elektronického 
obchodu a cestovních služeb hranic, je 
důležité zajistit, aby spotřebitelé 
s bydlištěm v Unii mohli požívat 
odpovídající ochrany při dovozu zboží 
a služeb od hospodářských subjektů 
usazených ve třetích zemích. Program by 
měl proto v případě potřeby umožnit 
podporu spolupráce s příslušnými orgány 

(14) Jelikož spotřebitelské trhy neznají 
vzhledem k neustálému a 
rychlému rozvoji elektronického obchodu 
a cestovních služeb hranic, je důležité 
zajistit, aby spotřebitelé s bydlištěm v Unii 
mohli požívat odpovídající ochrany při 
dovozu zboží a služeb od hospodářských 
subjektů usazených ve třetích zemích. 
Program by měl proto umožnit podporu 
spolupráce s příslušnými orgány 
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nacházejícími se ve třetích zemích, které 
jsou klíčovými obchodními partnery Unie.

nacházejícími se ve třetích zemích, které 
jsou klíčovými obchodními partnery Unie.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby bylo možné splnit cíle 
programu a usnadnit občanům a podnikům 
život, je zapotřebí zavést vysoce kvalitní 
veřejné služby zaměřené na uživatele. To 
znamená, že orgány veřejné správy budou 
muset začít pracovat novým způsobem, 
odstranit izolaci mezi různými částmi své 
administrativy a zapojit do společného 
vytváření těchto veřejných služeb občany 
a podniky. Soustavný a stabilní nárůst 
přeshraničních činností na vnitřním trhu 
navíc vyžaduje poskytování aktuálních 
informací o právech podniků a občanů, ale 
také informací vysvětlujících správní 
náležitosti. Zásadního významu nabývá 
rovněž poskytování právního poradenství 
a pomoc při řešení problémů, k nimž 
dochází na přeshraniční úrovni. Mimoto je 
nezbytné zajistit jednoduché a účinné 
propojení vnitrostátních správ, jakož i 
vyhodnotit fungování vnitřního trhu 
v praxi. Program by proto měl podporovat 
stávající nástroje pro správu vnitřního trhu: 
portál Vaše Evropa, který by měl být páteří 
chystané jednotné digitální brány, Vaše 
Evropa – Poradenství, SOLVIT, systém 
pro výměnu informací o vnitřním trhu 
a srovnávací přehled výsledků v oblasti 
vnitřního trhu v zájmu zlepšování 
každodenního života občanů a schopnosti 
podniků obchodovat přes hranice.

(16) Aby bylo možné splnit cíle 
programu a usnadnit občanům a podnikům 
život, je zapotřebí zavést ve všech 
oblastech vysoce kvalitní veřejné služby 
zaměřené na uživatele. To znamená, že 
orgány veřejné správy budou muset začít 
pracovat novým způsobem, odstranit 
izolaci mezi různými částmi své 
administrativy a zapojit do společného 
vytváření těchto veřejných služeb občany 
a podniky na místní, regionální, 
přeshraniční a celostátní úrovni a zároveň 
zajistit dostupnější internetové stránky 
vlády, kde lze snadněji nalézt zásadní 
informace (PN 61, ECR). Soustavný 
a stabilní nárůst přeshraničních činností na 
vnitřním trhu navíc vyžaduje pravidelné 
poskytování aktuálních informací 
o právech a povinnostech podniků 
a občanů, ale také informací vysvětlujících 
správní náležitosti a souvisejících poplatků 
u příslušných činností. Zásadního 
významu nabývá rovněž poskytování 
právního poradenství a pomoc při řešení 
problémů, k nimž dochází na přeshraniční 
úrovni. Mimoto je nezbytné v případě 
potřeby zajistit jednoduché a účinné 
propojení regionálních a vnitrostátních 
správ, jakož i vyhodnotit fungování 
vnitřního trhu v praxi. Program by proto 
měl podporovat stávající nástroje pro 
správu vnitřního trhu: portál Vaše Evropa, 
který by měl být páteří chystané jednotné 
digitální brány, Vaše Evropa – Poradenství, 
SOLVIT, systém pro výměnu informací 
o vnitřním trhu a srovnávací přehled 
výsledků v oblasti vnitřního trhu v zájmu 
zlepšování každodenního života občanů 



AD\1174021CS.docx 9/41 PE623.920v02-00

CS

a schopnosti podniků obchodovat přes 
hranice.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program by měl též podporovat 
správné a úplné provádění a uplatňování 
právního rámce Unie pro boj proti praní 
peněz a potírání financování terorismu 
členskými státy, jakož i rozvoj budoucích 
politik zabývajících se novými výzvami 
v této oblasti. Měl by rovněž podporovat 
příslušné činnosti mezinárodních 
organizací evropského zájmu, jako je 
Výbor expertů pro hodnocení opatření proti 
praní špinavých peněz a financování 
terorismu v rámci Rady Evropy.

(18) Program by měl též podporovat 
správné a úplné provádění a uplatňování 
právního rámce Unie pro boj proti praní 
peněz a potírání financování terorismu 
členskými státy, jakož i rozvoj budoucích 
politik zabývajících se novými výzvami 
v této oblasti, s cílem přesně určit a zavést 
prostředky za účelem prevence a potírání 
těchto jevů. Měl by rovněž podporovat 
příslušné činnosti mezinárodních 
organizací evropského zájmu, jako je 
Výbor expertů pro hodnocení opatření proti 
praní špinavých peněz a financování 
terorismu v rámci Rady Evropy.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k tomu, že vnitřní trh ve 
smyslu článku 3 Smlouvy o Evropské unii 
zahrnuje systém zajišťující, aby nebyla 
narušována hospodářská soutěž, měl by 
program podporovat politiku Unie v oblasti 
hospodářské soutěže, sítě a spolupráci 
s vnitrostátními orgány a soudy i oslovení 
širší skupiny zúčastněných stran v rámci 
sdělování a vysvětlování práv, přínosů a 
povinností souvisejících s politikou 
hospodářské soutěže Unie.

(20) Vzhledem k tomu, že vnitřní trh ve 
smyslu článku 3 Smlouvy o Evropské unii 
zahrnuje systém zajišťující, aby nebyla 
narušována hospodářská soutěž, měl by 
program podporovat politiku Unie v oblasti 
hospodářské soutěže, sítě a spolupráci 
s vnitrostátními a mezinárodními orgány 
a soudy i oslovení širší skupiny 
zúčastněných stran v rámci sdělování 
a vysvětlování práv, přínosů a povinností 
souvisejících s politikou hospodářské 
soutěže Unie.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Malé a střední podniky se potýkají 
se stejnými problémy, které v takové míře 
neovlivňují větší firmy, pokud jde o získání 
finančních prostředků, nábor kvalifikované 
pracovní síly, snížení administrativní 
zátěže, zavádění kreativních a inovativních 
řešení, přístup na trhy a podporu činností 
týkajících se internacionalizace. Program 
by se měl na taková selhání trhu adekvátně 
zaměřit, aniž by nepatřičně narušil 
hospodářskou soutěž na vnitřním trhu.

(23) Malé a střední podniky se potýkají 
se stejnými problémy, které v takové míře 
neovlivňují větší firmy, pokud jde o získání 
finančních prostředků, nábor kvalifikované 
pracovní síly, snížení administrativní 
zátěže, zavádění kreativních a inovativních 
řešení, přístup na trhy a podporu činností 
týkajících se internacionalizace. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována malým a 
středním podnikům v regionech s 
omezeními, jako jsou horské oblasti a 
nejvzdálenější regiony, kde jsou malé a 
střední podniky jediným zdrojem 
ekonomické činnosti a zaměstnanosti. 
Program by se měl na taková selhání trhu 
adekvátně zaměřit, aniž by nepatřičně 
narušil hospodářskou soutěž na vnitřním 
trhu.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Mnohé z problémů Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti souvisejí s tím, že 
malé a střední podniky obtížně získávají 
přístup k financování, protože zápasí s 
prokazováním své úvěruschopnosti a 
nemají dostatečné zajištění. Další problémy 
spojené s financováním vyplývají z potřeby 
malých a středních podniků zachovat si 
konkurenceschopnost tím, že se zapojí 
například do činností týkajících se 
digitalizace, internacionalizace a inovací, 
jakož i do zvyšování kvalifikace své 
pracovní síly. Omezený přístup k 
financování má nepříznivý dopad na 
zakládání a růst podniků a míru jejich 

(24) Mnohé z problémů Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti souvisejí s tím, že 
malé a střední podniky obtížně získávají 
přístup k financování, protože zápasí s 
prokazováním své úvěruschopnosti a 
nemají dostatečné zajištění. Další problémy 
spojené s financováním vyplývají z potřeby 
malých a středních podniků zachovat si 
konkurenceschopnost tím, že se zapojí 
například do činností týkajících se 
digitalizace, internacionalizace a inovací, 
jakož i do zvyšování kvalifikace své 
pracovní síly. Omezený přístup 
k financování má nepříznivý dopad na 
zakládání a růst podniků, na místní 
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přežití, jakož i na ochotu nových 
podnikatelů převzít životaschopné podniky 
v rámci nástupnictví podniků.

ekonomiku a namíru jejich přežití, jakož 
i na ochotu nových podnikatelů převzít 
životaschopné podniky v rámci 
nástupnictví podniků.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Program by měl zajistit účinnou 
podporu malých a středních podniků 
během celého jejich životního cyklu. Měl 
by vycházet z jedinečných poznatků 
a odborných znalostí shromážděných s 
ohledem na malé a střední podniky 
a průmyslová odvětví a z dlouholetých 
zkušeností s prací s evropskými, 
vnitrostátními a regionálními zúčastněnými 
stranami. Tato podpora by měla vycházet 
z úspěšných zkušeností sítě Enterprise 
Europe Network jakožto jediného 
kontaktního místa, jež má zvyšovat 
konkurenceschopnost malých a středních 
podniků a rozvíjet jejich podnikání 
na jednotném trhu i na jiných trzích. Síť 
hodlá nadále poskytovat služby jménem 
ostatních programů Unie, jmenovitě 
programu Horizont 2020, za použití 
finančních zdrojů těchto programů. Systém 
školení pro nové podnikatele by měl také 
zůstat nástrojem, který dá novým nebo 
potenciálním podnikatelům příležitost 
získat podnikatelské zkušenosti od 
zkušených podnikatelů z jiné země, čímž 
jim umožní rozvíjet jejich podnikatelský 
talent. Program by měl usilovat o další růst 
a rozšiřování svého zeměpisného pokrytí, a 
nabízet tak podnikatelům širší škálu 
příležitostí k výměně zkušeností, čímž se 
případně zajistí doplňkovost s jinými 
iniciativami Unie.

(27) Program by měl zajistit účinnou 
podporu malých a středních podniků 
během celého jejich životního cyklu, a to 
bez jakékoli diskriminace na základě 
pohlaví a se zaměřením na vybízení 
mladých lidí z venkovských oblastí k 
tomu, aby se věnovali podnikatelským 
činnostem, a tak předcházet vylidňování 
venkova. Měl by vycházet z jedinečných 
poznatků a odborných znalostí 
shromážděných s ohledem na malé 
a střední podniky a průmyslová odvětví 
a z dlouholetých zkušeností s prací 
s evropskými, vnitrostátními 
a regionálními zúčastněnými stranami.  
Tato podpora by měla vycházet 
z úspěšných zkušeností sítě Enterprise 
Europe Network jakožto jediného 
kontaktního místa, jež má zvyšovat 
konkurenceschopnost malých a středních 
podniků a rozvíjet jejich podnikání 
na jednotném trhu i na jiných trzích. Síť 
hodlá nadále poskytovat služby jménem 
ostatních programů Unie, jmenovitě 
programu Horizont 2020, za použití 
finančních zdrojů těchto programů. Systém 
školení pro nové podnikatele by měl také 
zůstat nástrojem, který dá novým nebo 
potenciálním podnikatelům příležitost 
získat podnikatelské zkušenosti od 
zkušených podnikatelů z jiné země, čímž 
jim umožní rozvíjet jejich podnikatelský 
talent. Program by měl usilovat o další růst 
a rozšiřování svého zeměpisného pokrytí, a 
nabízet tak podnikatelům širší škálu 
příležitostí k výměně zkušeností, čímž se 
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případně zajistí doplňkovost s jinými 
iniciativami Unie.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Klastry jsou považovány za 
strategický nástroj pro podporu 
konkurenceschopnosti a rozšiřování 
malých a středních podniků, neboť nabízejí 
příznivé podnikatelské prostředí. Společné 
klastrové iniciativy by měly dosáhnout 
kritického množství k urychlení růstu 
malých a středních podniků. Propojením 
specializovaných ekosystémů klastry 
vytvářejí nové obchodní příležitosti pro 
malé a střední podniky a lépe je integrují 
do evropských a globálních strategických 
hodnotových řetězců. Je třeba podporovat 
rozvoj nadnárodních strategií partnerství, 
jakož i provádění společných činností 
podporovaných Evropskou platformou 
spolupráce mezi klastry. Vytváření 
udržitelných partnerství by mělo být 
podporováno pomocí pokračujícího 
financování v případě, že se dosáhne 
milníků výkonnosti a účasti. 
Prostřednictvím klastrových organizací by 
ve prospěch malých a středních podniků 
měla být poskytována přímá podpora na 
zavádění moderních technologií, nových 
obchodních modelů, nízkouhlíkových 
řešení a řešení účinněji využívajících 
zdroje, zavádění kreativní činnosti, design, 
rozšiřování dovedností, získávání 
talentovaných lidí, zrychlení podnikání a 
internacionalizaci. Ostatní specializované 
subjekty na podporu malých a středních 
podniků by měly být zapojeny 
do usnadnění průmyslové transformace 
a provádění strategií inteligentní 
specializace. Program by měl tudíž 
přispívat k růstu a vytvářet propojení s 
centry a investicemi Unie, jež podporují 

(28) Klastry jsou považovány za 
strategický nástroj pro podporu 
konkurenceschopnosti a rozšiřování 
malých a středních podniků, neboť nabízejí 
příznivé podnikatelské prostředí. Společné 
klastrové iniciativy by měly dosáhnout 
kritického množství k urychlení růstu 
malých a středních podniků. Propojením 
specializovaných ekosystémů klastry 
vytvářejí nové obchodní příležitosti pro 
malé a střední podniky a lépe je integrují 
do evropských a globálních strategických 
hodnotových řetězců. Je třeba podporovat 
rozvoj nadnárodních strategií partnerství, 
jakož i provádění společných činností 
podporovaných Evropskou platformou 
spolupráce mezi klastry. Vytváření 
udržitelných partnerství by mělo být 
podporováno pomocí pokračujícího 
financování v případě, že se dosáhne 
milníků výkonnosti a účasti. 
Prostřednictvím klastrových organizací by 
ve prospěch malých a středních podniků 
měla být poskytována přímá podpora na 
zavádění moderních technologií, nových 
obchodních modelů, nízkouhlíkových 
řešení a řešení účinněji využívajících 
zdroje, zavádění kreativní činnosti, design, 
rozšiřování dovedností, získávání 
talentovaných lidí, zrychlení podnikání a 
internacionalizaci. Ostatní specializované 
subjekty na podporu malých a středních 
podniků by měly být zapojeny 
do usnadnění průmyslové transformace 
a provádění strategií inteligentní 
specializace. Program by měl tudíž 
přispívat k růstu a vytvářet propojení 
s centry a investicemi Unie, jež podporují 
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(digitální) inovace a jsou prováděny 
v rámci politiky soudržnosti a programu 
Horizont Evropa. Lze také prozkoumat 
součinnost s programem Erasmus.

(digitální) inovace a jsou prováděny 
v rámci politiky soudržnosti, programu 
Erasmus a programu Horizont Evropa. Lze 
také prozkoumat součinnost s programem 
Erasmus.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Aby vnitřní trh mohl účinně 
fungovat, je nezbytné dosáhnout vysoké 
úrovně ochrany zdraví v rámci 
potravinového řetězce. Bezpečný a 
udržitelný potravinový řetězec je nutným 
předpokladem pro společnost i pro vnitřní 
trh. Přeshraniční zdravotní krize a skandály 
s potravinami narušují fungování vnitřního 
trhu tím, že omezují pohyb osob a zboží 
a nepříznivě ovlivňují výrobu.

(44) Aby vnitřní trh mohl účinně 
fungovat, je nezbytné dosáhnout vysoké 
úrovně ochrany zdraví v rámci 
zemědělského a potravinového řetězce. 
Bezpečný a udržitelný zemědělský a 
potravinový řetězec je nutným 
předpokladem pro společnost i pro vnitřní 
trh. Přeshraniční zdravotní krize a skandály 
s potravinami narušují fungování vnitřního 
trhu tím, že omezují pohyb osob a zboží 
a nepříznivě ovlivňují výrobu. Aby se 
předešlo přeshraničním zdravotním krizím 
a skandálům s potravinami, měl by 
program podporovat konkrétní opatření, 
například zavádění mimořádných 
opatření v případě krizí a 
nepředvídatelných událostí postihujících 
zdraví zvířat a rostlin, a to vytvořením 
mechanismu pro přímý přístup k unijní 
rezervě pro případ krize, s cílem řešit tyto 
mimořádné situace rychleji, účinněji a 
účelněji.  Předcházení šíření nových 
a neznámých škodlivých organismů 
a nákaz by proto mělo být klíčovou 
prioritou.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Obecným cílem práva Unie (45) Obecným cílem práva Unie 
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v oblasti potravinového řetězce je přispět 
k vysoké úrovni zdraví lidí, zvířat a rostlin 
v potravinovém řetězci, podporovat 
zlepšování životních podmínek zvířat, 
přispívat k vysoké úrovni ochrany a 
informování spotřebitelů a vysoké úrovni 
ochrany životního prostředí, včetně 
zachování biologické rozmanitosti, 
a zároveň zlepšovat udržitelnost výroby 
potravin a krmiv v Evropě, zpřísňovat 
normy kvality v celé Unii, posilovat 
konkurenceschopnost potravinářského 
a krmivářského průmyslu Unie 
a podporovat tvorbu pracovních míst.

v oblasti potravinového řetězce je přispět 
k vysoké úrovni zdraví lidí, zvířat a rostlin 
v potravinovém řetězci, zajišťovat dodávky 
potravin za přiměřené ceny, podporovat 
zlepšování životních podmínek zvířat, 
zajišťovat spravedlivý příjem zemědělců, 
stabilizovat trhy a přispívat k vysoké 
úrovni ochrany a informování spotřebitelů 
a vysoké úrovni ochrany životního 
prostředí, včetně zachování biologické 
rozmanitosti, a zároveň zlepšovat 
udržitelnost výroby potravin a krmiv 
v Evropě, omezovat plýtvání potravinami, 
zpřísňovat normy kvality v celé Unii, 
posilovat konkurenceschopnost 
potravinářského a krmivářského průmyslu 
Unie a podporovat tvorbu pracovních míst.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) S ohledem na specifickou povahu 
opatření týkajících se vysoké úrovně zdraví 
lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci 
musí toto nařízení stanovit zvláštní kritéria 
způsobilosti týkající se poskytování grantů 
a využívání zadávání veřejných zakázek. 
A sice, odchylně od nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom)61 (dále 
jen „finanční nařízení“) a jako výjimka ze 
zásady zákazu retroaktivity by měly být 
náklady na mimořádná opatření – 
vzhledem k jejich naléhavé 
a nepředvídatelné povaze – způsobilé 
a měly by zahrnovat rovněž náklady, které 
vznikly v důsledku podezření na výskyt 
nákazy nebo škodlivého organismu, pokud 
byl uvedený výskyt následně potvrzen 
a Komisi oznámen. Poté, co členské státy 
podepsaly právní závazky a co Komise 
posoudila žádosti o platbu, které jí členské 
státy předložily, by Komise měla přijmout 
odpovídající rozpočtové závazky a 
proplatit způsobilé výdaje. Způsobilé by 

(46) S ohledem na specifickou povahu 
opatření týkajících se vysoké úrovně zdraví 
lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci 
musí toto nařízení stanovit zvláštní kritéria 
způsobilosti týkající se poskytování grantů 
a využívání zadávání veřejných zakázek. 
A sice, odchylně od nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom)61 (dále 
jen „finanční nařízení“) a jako výjimka ze 
zásady zákazu retroaktivity by měly být 
náklady na mimořádná opatření – 
vzhledem k jejich naléhavé 
a nepředvídatelné povaze – způsobilé 
a měly by zahrnovat rovněž náklady, které 
vznikly v důsledku podezření na výskyt 
nákazy nebo škodlivého organismu, pokud 
byl uvedený výskyt následně potvrzen 
a Komisi oznámen. Poté, co členské státy 
podepsaly právní závazky a co Komise 
posoudila žádosti o platbu, které jí členské 
státy předložily, by Komise měla přijmout 
odpovídající rozpočtové závazky a 
proplatit způsobilé výdaje. Pokud lze 
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měly být rovněž náklady na ochranná 
opatření přijatá v případě přímé hrozby pro 
nákazový status v Unii v důsledku výskytu 
nebo vývoje – na území třetí země, 
členského státu nebo v zámořských zemích 
a územích – některé z nákaz zvířat a 
zoonóz, jakož i na ochranná opatření či jiné 
příslušné činnosti prováděné na podporu 
rostlinolékařského stavu v Unii.

vysledovat, že naléhavé případy týkající se 
zdraví lidí, zvířat nebo rostlin v 
potravinovém řetězci mají původ v 
konkrétních unijních postupech, je třeba 
přijmout opatření k nápravě těchto 
postupů. Způsobilé by měly být rovněž 
náklady na preventivní a ochranná opatření 
přijatá v případě přímé hrozby pro 
nákazový status v Unii v důsledku výskytu 
nebo vývoje – na území třetí země, 
členského státu nebo v zámořských zemích 
a územích – některé z nákaz zvířat 
a zoonóz, jakož i na ochranná opatření či 
jiné příslušné činnosti prováděné na 
podporu rostlinolékařského stavu v Unii.

_________________ _________________
61 [bude doplněno] 61 [bude doplněno]

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Úřední kontroly prováděné 
členskými státy jsou nezbytným nástrojem 
k ověření a monitorování uplatňování, 
dodržování a prosazování příslušných 
požadavků Unie. Účelnost a účinnost 
systémů úředních kontrol je zásadní pro 
zachování vysoké úrovně bezpečnosti pro 
člověka, zvířata a rostliny v potravinovém 
řetězci při současném zajištění vysoké 
úrovně ochrany životního prostředí a 
dobrých životních podmínek zvířat. Na tato 
kontrolní opatření by měla být poskytnuta 
finanční podpora Unie. Finanční příspěvek 
by měl být dostupný zejména pro 
referenční laboratoře Unie s cílem pomoci 
jim uhradit náklady vyplývající z 
provádění pracovních programů, které byly 
schváleny Komisí. Jelikož účinnost 
úředních kontrol závisí rovněž na tom, zda 
mají kontrolní orgány k dispozici náležitě 
vyškolené pracovníky s odpovídajícími 
znalostmi práva Unie, měla by Unie přispět 

(47) S ohledem na stále 
globalizovanější zemědělský a potravinový 
řetězec jsou úřední kontroly prováděné 
členskými státy nezbytným nástrojem k 
ověření a monitorování uplatňování, 
dodržování a prosazování příslušných 
požadavků Unie, zvláště pokud jde o 
dovážené zemědělské a potravinářské 
produkty. Účelnost a účinnost systémů 
úředních kontrol je zásadní pro zachování 
vysoké úrovně bezpečnosti pro člověka, 
zvířata a rostliny v potravinovém řetězci 
při současném zajištění vysoké úrovně 
ochrany životního prostředí a dobrých 
životních podmínek zvířat. Na tato 
kontrolní opatření by měla být poskytnuta 
finanční podpora Unie. Finanční příspěvek 
by měl být dostupný zejména pro 
referenční laboratoře Unie s cílem pomoci 
jim uhradit náklady vyplývající z 
provádění pracovních programů, které byly 
schváleny Komisí. Jelikož účinnost 



PE623.920v02-00 16/41 AD\1174021CS.docx

CS

na jejich vyškolení, jakož i na relevantní 
výměnné programy organizované 
příslušnými orgány.

úředních kontrol závisí rovněž na tom, zda 
mají kontrolní orgány k dispozici náležitě 
vyškolené pracovníky s odpovídajícími 
znalostmi práva Unie, měla by Unie přispět 
na jejich vyškolení, jakož i na relevantní 
výměnné programy organizované 
příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) A pokud jde o opatření v oblasti 
potravinového řetězce – jako jsou 
veterinární a fytosanitární opatření v 
případě krizí týkajících se zdraví zvířat a 
rostlin –, ta by mohla být doplněna tržními 
intervencemi zahrnutými do programů 
Unie v oblasti společné zemědělské 
politiky zavedených nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) […]78.

(70) A pokud jde o opatření v oblasti 
potravinového řetězce – jako jsou 
veterinární a fytosanitární opatření v 
případě krizí týkajících se zdraví zvířat a 
rostlin –, ta by mohla být doplněna tržními 
intervencemi zahrnutými do programů 
Unie v oblasti společné zemědělské 
politiky zavedených nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) […]78, pouze 
pokud je to zcela nezbytné a ve vyšším 
zájmu odvětví.

__________________ __________________
78 COM(2018) 393 final. 78 COM(2018) 393 final.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(76) Seznam nákaz zvířat a zoonóz, 
které jsou způsobilé pro financování podle 
mimořádných opatření a pro financování 
podle programů na provádění eradikace, 
tlumení a sledování, by měl být stanoven 
na základě nákaz zvířat podle kapitoly 2 
části I nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/42981, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 2160/200382 a nařízení Evropského 

(76) Otevřený seznam nákaz zvířat 
a zoonóz, které jsou způsobilé pro 
financování podle mimořádných opatření 
a pro financování podle programů na 
provádění eradikace, tlumení a sledování, 
by měl být stanoven na základě nákaz 
zvířat podle kapitoly 2 části I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/42981, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 2160/200382 
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parlamentu a Rady (ES) č. 999/200183. a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 999/200183.

_________________ _________________
81 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o 
nákazách zvířat a o změně a zrušení 
některých aktů v oblasti zdraví zvířat 
(„právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. 
věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).

 81 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o 
nákazách zvířat a o změně a zrušení 
některých aktů v oblasti zdraví zvířat 
(„právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. 
věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).

82 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2160/2003 ze dne 
17. listopadu 2003 o tlumení salmonel 
a některých jiných původců zoonóz 
vyskytujících se v potravním řetězci 
(Úř. věst L 325, 12.12.2003, s. 1).

82 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2160/2003 ze dne 
17. listopadu 2003 o tlumení salmonel 
a některých jiných původců zoonóz 
vyskytujících se v potravním řetězci 
(Úř. věst L 325, 12.12.2003, s. 1).

83 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 
o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení 
a eradikaci některých přenosných 
spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 
147, 31.5.2001, s. 1).

83 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 
o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení 
a eradikaci některých přenosných 
spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 
147, 31.5.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(77a) Je důležité si uvědomovat účinek 
mimořádných klimatických událostí 
v různých členských státech, pokud se 
jedná o šíření škůdců a nákaz zvířat a 
o dopad změny klimatu v členských 
státech, která přináší stále širší paletu 
potenciálních ohrožení, jež nesmějí být 
vnímána jako odchylka od normy, nýbrž 
přijata jako skutečnost na evropské 
úrovni.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 85 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(85a) Je třeba dbát na to, aby se 
zabránilo předkládání návrhů, které 
vyžadují nová a zbytečně byrokratická 
opatření za účelem posuzování společných 
cílů.  Musíme se například vyhnout tomu, 
abychom od členských států požadovali 
počítání úspěšně prováděných 
vnitrostátních veterinárních 
a fytosanitárních programů nebo 
abychom za tímto účelem vytvářeli index. 
Tato čísla neodrážejí přesně úspěch 
daného členského státu, pokud jde 
o strategii prevence nákaz, ani její soulad 
se strategiemi na úrovni EU, a tudíž by 
poskytovala chybné údaje.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí program pro zlepšení 
fungování vnitřního trhu 
a konkurenceschopnosti podniků, včetně 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, a rámce pro financování vývoje, 
vypracovávání a šíření evropské statistiky 
ve smyslu článku 13 nařízení (ES) 
č. 223/2009 (dále jen „program“).

Toto nařízení zavádí program pro jednotný 
trh určený k posílení vnitřního trhu 
a zlepšení jeho fungování v oblasti 
konkurenceschopnosti podniků, zvláště 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, zemědělského a potravinového 
řetězce a rámce pro financování vývoje, 
vypracovávání a šíření evropské statistiky 
(dále jen „program“).

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšit fungování vnitřního trhu 
a zejména chránit občany, spotřebitele 
a podniky, především mikropodniky a malé 
a střední podniky, a posílit jejich postavení 
prosazováním práva Unie, usnadňováním 

a) zlepšit fungování vnitřního trhu, 
podporovat územní soudržnost a zejména 
chránit občany, spotřebitele a podniky, 
především mikropodniky a malé a střední 
podniky, a posílit jejich postavení 



AD\1174021CS.docx 19/41 PE623.920v02-00

CS

přístupu na trh, stanovováním norem 
a podporou zdraví lidí, zvířat a 
rostlin a dobrých životních podmínek 
zvířat, jakož i posílit spolupráci mezi 
příslušnými orgány členských států 
navzájem a mezi těmito orgány a Komisí 
a decentralizovanými agenturami Unie;

podporou jejich udržitelnosti, 
prosazováním práva Unie, zajištěním 
rovných podmínek, usnadňováním 
přístupu na trh, stanovováním norem 
a ochranou a posilováním zdraví lidí, 
zvířat a rostlin a dobrých životních 
podmínek zvířat a respektováním 
životního prostředí; jakož i posílit 
spolupráci mezi příslušnými orgány 
členských států navzájem a mezi těmito 
orgány a Komisí a decentralizovanými 
agenturami Unie;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovat vysoce kvalitní, 
srovnatelné a spolehlivé statistky o Evropě, 
o něž se může opřít tvorba, monitorování 
a hodnocení všech politik Unie a které 
pomáhají tvůrcům politik, podnikům, 
akademické obci, občanům a médiím činit 
informovaná rozhodnutí a aktivně se 
zapojit do demokratického procesu.

b) poskytovat nejnovější vysoce 
kvalitní, srovnatelné a spolehlivé statistky 
o Evropě, které jsou harmonizované mezi 
všemi členskými státy a jejich příslušnými 
vnitrostátními a regionálními statistickými 
orgány, o něž se může opřít tvorba, 
monitorování a hodnocení všech politik 
Unie a které pomáhají tvůrcům politik, 
podnikům, akademické obci, odborům, 
občanům a médiím činit informovaná 
rozhodnutí a aktivně se zapojit do 
demokratického procesu.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvýšit účinnost vnitřního trhu, 
usnadnit prevenci a odstraňování překážek, 
podporovat tvorbu, provádění 
a prosazování práva Unie v oblastech 
vnitřního trhu se zbožím a službami, 
zadávání veřejných zakázek, dozoru nad 
trhem, jakož i v oblastech práva 

a) zvýšit účinnost vnitřního trhu, 
usnadnit prevenci a odstraňování překážek, 
včetně zeměpisných překážek v 
nejvzdálenějších regionech, podporovat 
tvorbu, provádění a prosazování práva 
Unie v oblastech vnitřního trhu se zbožím a 
službami, zadávání veřejných zakázek, 
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obchodních společností a smluvního práva 
a mimosmluvních závazků, boje proti praní 
peněz, volného pohybu kapitálu, 
finančních služeb a hospodářské soutěže, 
včetně vývoje nástrojů správy;

dozoru nad trhem, jakož i v oblastech 
práva obchodních společností a smluvního 
práva a mimosmluvních závazků, boje 
proti praní peněz, opatření proti daňovým 
únikům a vyhýbání se daňovým 
povinnostem, volného pohybu kapitálu, 
finančních služeb a hospodářské soutěže, 
včetně vývoje nástrojů správy;

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zlepšit konkurenceschopnost 
podniků se zvláštním důrazem na malé 
a střední podniky a dosažení doplňkovosti 
prostřednictvím stanovení opatření, která 
poskytují různé formy podpory malým 
a středním podnikům, přístupu malých 
a středních podniků na trhy včetně jejich 
internacionalizace, obchodního prostředí 
příznivého pro malé a střední podniky, 
konkurenceschopnosti různých odvětví, 
modernizace průmyslu a podpory 
podnikání;

b) zlepšit konkurenceschopnost 
podniků se zvláštním důrazem na malé 
a střední podniky a dosažení doplňkovosti 
prostřednictvím stanovení opatření, která 
poskytují různé formy podpory malým 
a středním podnikům, přístupu malých 
a středních podniků na trhy včetně jejich 
internacionalizace, obchodního prostředí 
příznivého pro malé a střední podniky, 
konkurenceschopnosti různých odvětví, 
modernizace průmyslu a podpory 
transparentnosti trhu a podnikání, se 
zaměřením na podnikání žen a mladých 
lidí z venkovských oblastí, s cílem jim 
umožnit v těchto oblastech zůstat a 
předcházet tak vylidňování venkova; 

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 3. – odst. 2 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) podporují tvorbu vysoce kvalitních 
mezinárodních norem účetního výkaznictví 
a auditů, usnadňují jejich začlenění do 
práva Unie a podporují inovace a rozvoj 
osvědčených postupů při zpřístupňování 
údajů podniky;

ii) podporují tvorbu vysoce kvalitních 
mezinárodních norem účetního výkaznictví 
a auditů, usnadňují jejich začlenění do 
práva Unie a podporují inovace a rozvoj 
osvědčených postupů a transparentnosti 
při zpřístupňování údajů podniky;
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Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) poskytováním pomoci 
spotřebitelům, podnikům a občanské 
společnosti, posilováním jejich postavení a 
jejich vzděláváním, zajištěním vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele, udržitelné 
spotřeby a bezpečnosti výrobků, zejména 
podporou činností příslušných orgánů 
v oblasti prosazování právních předpisů 
a organizací zastupujících spotřebitele 
a činností v oblasti spolupráce, zajištěním 
přístupu všech spotřebitelů k nápravě a 
poskytováním přiměřených informací 
o trzích a spotřebitelích;

i) poskytováním pomoci 
spotřebitelům, podnikům odborům 
a občanské společnosti, posilováním jejich 
postavení a jejich informováním a 
vzděláváním, například pomocí 
dostupných internetových stránek vlád,  
zajištěním vysoké úrovně ochrany 
spotřebitele, udržitelné spotřeby 
a bezpečnosti výrobků, zejména podporou 
činností příslušných orgánů v oblasti 
prosazování právních předpisů a organizací 
zastupujících spotřebitele a činností 
v oblasti spolupráce mezi členskými státy a 
na mezinárodní úrovni, jakož i výměn 
osvědčených postupů a informací, s cílem 
chránit evropské produkty na vnitřním 
trhu před veškerou nekalou konkurencí 
zvenčí, zajištěním přístupu všech 
spotřebitelů k rozhodčímu řízení a nápravě 
a  poskytováním přiměřených informací 
o trzích, spotřebitelích a metodách řešení 
sporů;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) posilováním účasti spotřebitelů, 
ostatních koncových uživatelů finančních 
služeb a občanské společnosti na tvorbě 
politik v oblasti finančních služeb a 
podporou lepšího porozumění finančnímu 
sektoru;

ii) posilováním účasti spotřebitelů, 
ostatních koncových uživatelů finančních 
služeb, odborů a občanské společnosti na 
tvorbě politik v oblasti finančních služeb a 
podporou lepšího porozumění finančnímu 
sektoru;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
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Čl. 3 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přispět k vysoké úrovni zdraví lidí, 
zvířat a rostlin v celém potravinovém 
řetězci a souvisejících oblastech, a to 
i předcházením a eradikací nákaz a 
škodlivých organismů, a podporovat 
zlepšování dobrých životních podmínek 
zvířat, jakož i udržitelné produkce a 
spotřeby potravin;

e) přispět k vysoké úrovni zdraví lidí, 
zvířat a rostlin v celém dodavatelském 
řetězci zemědělských produktů a potravin 
a v souvisejících oblastech, a to 
i předcházením a eradikací nákaz a 
škodlivých organismů, a také 
prostřednictvím mimořádných opatření v 
případě rozsáhlých krizových situací a 
nepředvídatelných událostí, které mají 
dopad na zdraví zvířat nebo rostlin, 
a podporovat zlepšování dobrých životních 
podmínek zvířat, jakož i udržitelné 
zemědělsko-potravinářské produkce a 
spotřeby potravin za dostupné ceny, a 
zároveň omezovat plýtvání potravinami, 
zvyšovat informovanost spotřebitelů a 
využívat výhod oběhového hospodářství; 
zaměřovat se tak na podněcování 
výzkumu, inovací a výměny osvědčených 
postupů mezi zúčastněnými stranami ve 
všech výše uvedených oblastech;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) napomáhat vytváření příznivého 
prostředí pro zahajování činnosti nových 
malých a středních podniků ve 
znevýhodněných regionech, jako jsou 
horské oblasti a nejvzdálenější regiony, 
zajištěním toho, aby bylo těmto regionům 
přiděleno 10 % všech dostupných 
finančních zdrojů.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) vypracovávat a šířit kvalitní 
statistiky o Evropě včasným, nestranným 
a nákladově efektivním způsobem 
prostřednictvím posílených partnerství 
v rámci Evropského statistického systému 
uvedeného v článku 4 nařízení (ES) 
č. 223/2009 a se všemi příslušnými 
vnějšími zúčastněnými stranami za použití 
více různých zdrojů údajů, pokročilých 
analytických metod, inteligentních systémů 
a digitálních technologií.

f) vypracovávat a šířit kvalitní 
statistiky o Evropě včasným, nestranným 
a nákladově efektivním způsobem 
prostřednictvím posílených partnerství 
v rámci Evropského statistického systému 
uvedeného v článku 4 nařízení (ES) 
č. 223/2009 a se všemi příslušnými 
vnějšími zúčastněnými stranami, včetně 
účinné spolupráce se statistickými orgány 
v členských státech, za použití více 
různých zdrojů údajů, pokročilých 
analytických metod, inteligentních systémů 
a digitálních technologií a soustředění 
zdrojů s cílem získat informace, které jsou 
spolehlivé a co nejaktuálnější.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění 
programu na období 2021–2027 činí 4 
088 580 000 EUR v běžných cenách.

1. Finanční krytí pro provádění 
programu na období 2021–2027 činí 4 
608 580 000 EUR v běžných cenách.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 1 680 000 000 EUR na cíl uvedený 
v čl. 3 odst. 2 písm. e);

c) 2 200 000 000 EUR na cíl uvedený 
v čl. 3 odst. 2 písm. e);

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Měl by být zaveden zvláštní 
mechanismus pro přímý přístup 
potravinového řetězce ke krizové rezervě 
Komise v případě rozsáhlých 
mimořádných situací, aby se zajistilo 
financování pro opatření podle čl. 3 odst. 
2 písm. e).

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Do programu mohou být na žádost 
členských států převedeny zdroje, jež jim 
byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. 
Komise tyto zdroje vynakládá přímo 
v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení, nebo nepřímo 
v souladu s písmenem c) uvedeného 
článku. Tyto zdroje se pokud možno 
použijí ve prospěch dotčeného členského 
státu.

6. Zdroje, jež byly členským státům 
přiděleny v rámci sdíleného řízení, mohou 
být na jejich žádost převedeny do 
programu pouze v případě, že nejsou 
plněny přijaté závazky. V žádném případě 
nesmí dojít k tomu, aby byly zbývající 
společně řízené programy oslabovány 
škrty ve svém rozpočtu. Komise tyto zdroje 
vynakládá přímo v souladu s čl. 62 odst. 1 
písm. a) finančního nařízení, nebo nepřímo 
v souladu s písmenem c) uvedeného 
článku. Tyto zdroje se pokud možno 
použijí ve prospěch dotčeného členského 
státu.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) usiluje o zajištění harmonizace 
evropských právních předpisů a jejího 
dodržování;

Pozměňovací návrh 41
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Program může poskytovat 
financování jednou z forem stanovených 
ve finančním nařízení, zejména formou 
grantů, cen a zadávání veřejných zakázek. 
Zároveň může poskytovat financování 
formou finančních nástrojů v rámci operací 
kombinování zdrojů.

2. Program může poskytovat 
financování jednou z forem stanovených 
ve finančním nařízení, zejména formou 
grantů, cen a zadávání veřejných zakázek. 
Zároveň může poskytovat financování 
formou finančních nástrojů v rámci operací 
kombinování zdrojů, a to poskytováním 
přístupu k více programům financování.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Granty v rámci programu se udělují a 
spravují v souladu s hlavou VIII finančního 
nařízení.

Granty v rámci programu se udělují a 
spravují v souladu s hlavou VIII finančního 
nařízení. Komise zveřejní pracovní 
programy přijaté pro každý z konkrétních 
cílů uvedených v čl. 2 odst. 2 a stanoví 
objem grantů, které budou přiděleny.

Odůvodnění

Toto je ustálená praxe v řízení programů EU.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vytváření vhodných podmínek k 
posílení postavení všech aktérů na vnitřním 
trhu, včetně podniků, občanů a 
spotřebitelů, občanské společnosti a orgánů 
veřejné správy, prostřednictvím 
transparentních informačních a osvětových 
kampaní, výměny osvědčených postupů, 
prosazování osvědčených postupů, výměny 

a) vytváření vhodných podmínek k 
posílení postavení všech aktérů na vnitřním 
trhu, včetně podniků, odborových svazů, 
občanů a spotřebitelů, občanské 
společnosti a orgánů veřejné správy, 
prostřednictvím transparentních 
informačních a osvětových kampaní, 
výměny osvědčených postupů, prosazování 



PE623.920v02-00 26/41 AD\1174021CS.docx

CS

a šíření odborných znalostí a vědomostí a 
pořádání školení;

osvědčených postupů, výměny a šíření 
odborných znalostí a vědomostí a pořádání 
školení;

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytování mechanismů pro 
občany, spotřebitele, koncové uživatele, 
zástupce občanské společnosti a podniky z 
Unie, aby mohli přispívat k politickým 
diskusím, tvorbě politik a rozhodovacímu 
procesu, a to zejména prostřednictvím 
podpory fungování zastupujících 
organizací na vnitrostátní úrovni a na 
úrovni Unie;

b) poskytování mechanismů pro 
občany, pracovníky, spotřebitele, koncové 
uživatele, zástupce občanské společnosti a 
podniky z Unie, aby mohli přispívat k 
politickým diskusím, tvorbě politik a 
rozhodovacímu procesu, a to zejména 
prostřednictvím podpory fungování 
zastupujících organizací na vnitrostátní 
úrovni a na úrovni Unie;

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) odstranění tržních překážek, 
administrativní zátěže a nákladů 
spojených s izolovaností a odlehlostí 
nejvzdálenějších regionů od evropského 
trhu a vytváření příznivého 
podnikatelského prostředí pro malé a 
střední podniky, aby mohly využívat výhod 
vnitřního trhu;

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) posilování podnikatelského 
prostředí a podnikatelské kultury (včetně 

f) posilování podnikatelského 
prostředí a podnikatelské kultury, zejména 
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systému školení pro nové podnikatele) a 
podpora startupů, udržitelnosti a 
rozšiřování podniků.

mezi ženami a mladými lidmi, se 
zaměřením na mladé lidi ve venkovských 
oblastech (včetně systému školení pro 
nové podnikatele) a podpora startupů, 
udržitelnosti a rozšiřování podniků a 
vytváření nových služeb; zaměření na 
rozvoj podnikatelských iniciativ, jako jsou 
„mladí podnikatelé“ v univerzitním 
prostředí, a uznávání tohoto konceptu na 
evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) členském státě nebo zámořské zemi 
nebo území s ním spojeném;

i) členském státě nebo zámořské zemi 
nebo území s ním spojeném nebo 
nejvzdálenějším regionu;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) národní statistické úřady a další 
vnitrostátní orgány uvedené v čl. 5 odst. 2 
nařízení (ES) č. 223/2009;

a) národní statistické úřady a jejich 
regionální protějšky, pokud existují, 
a další vnitrostátní orgány uvedené v čl. 5 
odst. 2 nařízení (ES) č. 223/2009;

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) v případě opatření určených 
k provádění specifického cíle uvedeného 
v čl. 3 odst. 2 písm. f) tohoto nařízení 
národní statistické úřady a jiné vnitrostátní 
orgány, jak stanoví čl. 5 odst. 2 nařízení 

h) v případě opatření určených 
k provádění specifického cíle uvedeného 
v čl. 3 odst. 2 písm. f) tohoto nařízení 
národní a regionální statistické úřady 
a jiné vnitrostátní orgány, jak stanoví čl. 5 
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(ES) č. 223/2009. odst. 2 nařízení (ES) č. 223/2009.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pracovní programy určené 
k provádění specifického cíle uvedeného 
v čl. 3 odst. 2 písm. e) stanovené 
v příloze I přijímá Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 21 odst. 2.

2. Komise je oprávněna přijmout akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20 
a doplnit tak toto nařízení přijetím 
pracovních programů v souladu se 
specifickým cílem uvedeným v čl. 3 odst. 2 
písm. e) stanovených v příloze.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise provádí k programu a jeho 
opatřením a výsledkům informační a 
komunikační kampaně. Finanční zdroje 
vyčleněné na program rovněž přispívají ke 
sdělování politických priorit Unie na 
úrovni organizace, souvisejí-li s cíli 
uvedenými v článku 3.

2. Komise provádí k programu 
informační a komunikační kampaně, a to 
za účelem zvýšení povědomí spotřebitelů, 
občanů a podniků, zejména v 
zemědělském a potravinovém řetězci, o 
prostředcích poskytovaných 
prostřednictvím finančních nástrojů v 
rámci tohoto nařízení, jakož i o jeho 
opatřeních a výsledcích. Finanční zdroje 
vyčleněné na program rovněž přispívají ke 
sdělování politických priorit Unie na 
úrovni organizace, souvisejí-li s cíli 
uvedenými v článku 3.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise (Eurostat) provádí 3. Komise (Eurostat) provádí 
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informační a komunikační činnosti týkající 
se provádění specifického cíle uvedeného 
v čl. 3 odst. 2 písm. f), svých opatření 
a výsledků, týkají-li se vývoje, 
vypracovávání a šíření evropské statistiky, 
a to v souladu se statistickými zásadami 
stanovenými v nařízení (ES) č. 223/2009.

informační a komunikační činnosti týkající 
se provádění specifického cíle uvedeného 
v čl. 3 odst. 2 písm. f), svých opatření 
a výsledků, týkají-li se harmonizace 
záležitostí, které se studují, vývoje, 
vypracovávání a šíření evropské statistiky, 
a to v souladu se statistickými zásadami 
stanovenými v nařízení (ES) č. 223/2009.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření k eradikaci karanténního 
škodlivého organismu pro Unii přijatá 
příslušným orgánem členského státu 
v souladu s článkem 16 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/2031105 nebo opatřeními Unie 
přijatými podle čl. 28 odst. 1 uvedeného 
nařízení;

a) preventivní opatření a opatření k 
omezení výskytu nebo eradikaci 
karanténního škodlivého organismu pro 
Unii přijatá příslušným orgánem členského 
státu v souladu s článkem 16 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/2031105 nebo opatřeními Unie 
přijatými podle čl. 28 odst. 1 uvedeného 
nařízení;

_________________ _________________
105 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 
2016 o ochranných opatřeních proti 
škodlivým organismům rostlin, o změně 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) 
č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 
69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 
98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 
2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 
4).

105 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 
2016 o ochranných opatřeních proti 
škodlivým organismům rostlin, o změně 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) 
č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 
69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 
98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 
2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 
4).

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby preventivní opatření a opatření k omezení výskytu byla způsobilá 
stejně jako opatření k eradikaci.

Pozměňovací návrh 54
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Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) opatření k eradikaci škodlivého 
organismu, který není uveden na seznamu 
karanténních škodlivých organismů pro 
Unii, přijatá příslušným orgánem 
členského státu v souladu s článkem 29 
nařízení (EU) 2016/2031, a který může být 
kvalifikován jako karanténní škodlivý 
organismus pro Unii na základě kritérií 
stanovených v uvedeném článku nebo v 
čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení;

b) preventivní opatření a opatření k 
omezení výskytu nebo eradikaci 
škodlivého organismu, který není uveden 
na seznamu karanténních škodlivých 
organismů pro Unii, přijatá příslušným 
orgánem členského státu v souladu 
s článkem 29 nařízení (EU) 2016/2031, 
a který může být kvalifikován jako 
karanténní škodlivý organismus pro Unii 
na základě kritérií stanovených 
v uvedeném článku nebo v čl. 30 odst. 1 
uvedeného nařízení;

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby preventivní opatření a opatření k omezení výskytu byla způsobilá 
stejně jako opatření k eradikaci.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dodatečná ochranná opatření přijatá 
proti šíření škodlivého organismu, proti 
němuž byla přijata opatření Unie podle čl. 
28 odst. 1 a čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 
2016/2031, jiná než opatření k eradikaci 
uvedená v písmeni a) tohoto odstavce a 
opatření k omezení výskytu uvedená v 
písmeni b) tohoto odstavce, jsou-li tato 
opatření nezbytná k ochraně Unie před 
dalším šířením tohoto škodlivého 
organismu;

c) dodatečná ochranná opatření přijatá 
proti šíření škodlivého organismu, proti 
němuž byla přijata opatření Unie podle čl. 
28 odst. 1 a čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 
2016/2031, jiná než opatření uvedená 
v písmenech a) a b) tohoto odstavce, jsou-
li tato opatření nezbytná k ochraně Unie 
před dalším šířením tohoto škodlivého 
organismu, přičemž v případě nutnosti 
dojde k omezení volného pohybu 
přenašečů do sousedních členských států;

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.2 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) opatření k eradikaci škodlivého 
organismu, který se objevil náhle, i když 
není považován za karanténní škodlivý 
organismus pro Unii, nýbrž za důsledek 
extrémních klimatických jevů nebo 
klimatických změn v určitém členském 
státě;

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3.4a. pokud existuje podezření na 
propuknutí nákazy zvířat nebo výskyt 
škodlivých organismů, bude třeba v celé 
EU, na území Unie a na jejích vnějších 
hranicích, výrazně posílit kontroly a 
monitorování;

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3.4b. opatření ke sledování výskytu 
známých i v současnosti neznámých 
škodlivých organismů a nákaz.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 2 – bod 2.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1. Roční a víceleté programy ve 
veterinární a rostlinolékařské oblasti 
zaměřené na eradikaci, tlumení a sledování 

2.1. Roční a víceleté programy ve 
veterinární a rostlinolékařské oblasti 
zaměřené na prevenci, eradikaci, tlumení 
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nákaz zvířat a zoonóz uvedených v příloze 
III a škůdců rostlin musí být prováděny 
v souladu s ustanoveními příslušného práva 
Unie.

a sledování nákaz zvířat a zoonóz 
uvedených v příloze III a škůdců rostlin 
musí být prováděny v souladu 
s ustanoveními příslušného práva Unie.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto programy by měly odrážet nové 
okolnosti způsobené změnou klimatu a 
jejich rozmanitost na evropské úrovni; 
měly by rovněž pomáhat předcházet 
zhoršování stavu evropské biologické 
rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 2 – bod 2.3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) opatření k eradikaci karanténního 
škodlivého organismu pro Unii přijatá 
příslušným orgánem členského státu 
v souladu s článkem 17 nařízení (EU) 
2016/2031 nebo v souladu s opatřeními 
Unie přijatými podle čl. 28 odst. 1 
uvedeného nařízení;

c) preventivní opatření a opatření k 
omezení výskytu nebo eradikaci 
karanténního škodlivého organismu pro 
Unii přijatá příslušným orgánem členského 
státu v souladu s článkem 17 nařízení (EU) 
2016/2031 nebo v souladu s opatřeními 
Unie přijatými podle čl. 28 odst. 1 
uvedeného nařízení;

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby preventivní opatření a opatření k omezení výskytu byla způsobilá 
stejně jako opatření k eradikaci.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 2 – bod 2.3 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) opatření k eradikaci škodlivého 
organismu, který není uveden na seznamu 
karanténních škodlivých organismů pro 
Unii, přijatá příslušným orgánem 
členského státu v souladu s článkem 29 
nařízení (EU) 2016/2031, a který může být 
kvalifikován jako karanténní škodlivý 
organismus pro Unii na základě kritérií 
stanovených v uvedeném článku nebo v 
čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení;

d) preventivní opatření a opatření k 
omezení výskytu nebo eradikaci 
škodlivého organismu, který není uveden 
na seznamu karanténních škodlivých 
organismů pro Unii, přijatá příslušným 
orgánem členského státu v souladu 
s článkem 29 nařízení (EU) 2016/2031, 
a který může být kvalifikován jako 
karanténní škodlivý organismus pro Unii 
na základě kritérií stanovených 
v uvedeném článku nebo v čl. 30 odst. 1 
uvedeného nařízení;

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby preventivní opatření a opatření k omezení výskytu byla způsobilá 
stejně jako opatření k eradikaci.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 2 – bod 2.3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) dodatečná ochranná opatření přijatá 
proti šíření škodlivého organismu, proti 
němuž byla přijata opatření Unie podle čl. 
28 odst. 1 a čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 
2016/2031, jiná než opatření k eradikaci 
uvedená v písmeni c) tohoto bodu a 
opatření k omezení výskytu uvedená v 
písmeni d) tohoto bodu, jsou-li tato 
opatření nezbytná k ochraně Unie před 
dalším šířením tohoto škodlivého 
organismu;

e) dodatečná ochranná opatření přijatá 
proti šíření škodlivého organismu, proti 
němuž byla přijata opatření Unie podle čl. 
28 odst. 1 a čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 
2016/2031, jiná než opatření uvedená v 
písmenech c) a d) tohoto bodu, jsou-li tato 
opatření nezbytná k ochraně Unie před 
dalším šířením tohoto škodlivého 
organismu;

Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu, jejímž účelem je sladit text s pozměňovacími návrhy, v nichž se 
požaduje, aby preventivní opatření a opatření k omezení výskytu byla způsobilá stejně jako 
opatření k eradikaci.
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Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Činnosti na podporu zlepšování 
dobrých životních podmínek zvířat

3. Činnosti na podporu zlepšování 
dobrých životních podmínek zvířat, včetně 
opatření, která mají zaručit  
dodržování norem v oblasti dobrých 
životních podmínek zvířat a 
sledovatelnost, a to i během přepravy 
zvířat.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Činnosti na podporu udržitelné 
výroby a spotřeby potravin.

7. Činnosti na podporu 
agroekologické výroby, udržitelné 
spotřeby potravin, která nepoškozuje 
životní prostředí a biologickou 
rozmanitost, a prosazování přímého 
prodeje a krátkých dodavatelských 
řetězců.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Technická a vědecká práce, včetně 
studií a koordinačních činností, která je 
nezbytná k zajištění řádného uplatňování 
právních předpisů s ohledem na specifický 
cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. e) a 
přizpůsobení těchto právních předpisů 
vědeckému, technologickému a 
společenskému vývoji.

11. Technická a vědecká práce, včetně 
studií a koordinačních činností, která je 
nezbytná k zabezpečení předcházení 
výskytu nových a neznámých škodlivých 
organismů a nákaz a zajištění řádného 
uplatňování právních předpisů s ohledem 
na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 
písm. e) a přizpůsobení těchto právních 
předpisů vědeckému, technologickému a 
společenskému vývoji.
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Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Podpora iniciativ Unie a členských 
států v oblasti informování a zvyšování 
povědomí, jež mají zajistit lepší, předpisům 
vyhovující a udržitelnou výrobu a spotřebu 
potravin, a to při současném uplatňování 
pravidel s ohledem na specifický cíl 
uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. e), včetně 
činností v oblasti prevence plýtvání 
potravinami a boje proti podvodům 
v potravinářství.

14. Podpora iniciativ Unie a členských 
států v oblasti informování a zvyšování 
povědomí, jež mají zajistit lepší, předpisům 
vyhovující a udržitelnou výrobu a spotřebu 
potravin, a to při současném uplatňování 
pravidel s ohledem na specifický cíl 
uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. e), včetně 
prevence plýtvání potravinami přispívající 
k oběhovému hospodářství a činností v 
oblasti boje proti podvodům 
v potravinářství.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – pododstavec -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba zajistit zvyšování interakce mezi 
různými evropskými programy a fondy a 
programem pro jednotný trh.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provádění politik Unie vyžaduje vysoce 
kvalitní, srovnatelné a spolehlivé statistické 
informace o hospodářské, sociální 
a územní situaci a o stavu životního 
prostředí v Unii. Evropská statistika rovněž 
evropským občanům umožňuje chápat 
demokratický proces a debaty týkající se 
přítomnosti a budoucnosti Unie a zapojit se 

Provádění politik Unie vyžaduje vysoce 
kvalitní, aktualizované, srovnatelné a 
spolehlivé statistické informace o 
hospodářské, sociální a územní situaci a o 
stavu životního prostředí v Unii. Evropská 
statistika rovněž evropským občanům 
umožňuje chápat demokratický proces a 
debaty týkající se přítomnosti a 
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do nich. budoucnosti Unie a zapojit se do nich.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Příloha II – odrážka 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– monitorování pokroku při 
dosahování cílů udržitelného rozvoje,

– monitorování pokroku při 
dosahování cílů udržitelného rozvoje a při 
plnění Pařížské dohody o změně klimatu,

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Příloha II – odrážka 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– poskytování včasných 
a relevantních údajů pro potřeby společné 
zemědělské politiky, společné rybářské 
politiky a politik týkajících se životního 
prostředí, bezpečnosti potravin a dobrých 
životních podmínek zvířat.

– poskytování včasných 
a relevantních údajů pro potřeby společné 
zemědělské politiky (včetně informací 
poskytnutých střediskem pro sledování 
trhu s mlékem, které jsou zapotřebí 
rychleji), společné rybářské politiky a 
politik týkajících se životního prostředí, 
bezpečnosti potravin a dobrých životních 
podmínek zvířat.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Příloha II – odrážka 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– poskytování včasných 
a komplexních statistických ukazatelů 
o regionech, včetně nejvzdálenějších 
regionů Unie, měst a venkovských oblastí, 
s cílem monitorovat a hodnotit účinnost 
politik územního rozvoje a posoudit 
územní dopady odvětvových politik,

– poskytování včasných 
a komplexních statistických ukazatelů 
o regionech, nejvzdálenějších regionech 
Unie, městech a venkovských oblastech, 
s cílem monitorovat a hodnotit účinnost 
politik územního rozvoje a posoudit 
územní dopady odvětvových politik,
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Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Příloha III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam nákaz zvířat a zoonóz vypouští se
(1) mor koní,
(2) africký mor prasat,
(3) sněť slezinná,
(4) influenza ptáků (vysoce 
patogenní),
(5) influenza ptáků (nízkopatogenní),
(6) kampylobakteróza,
(7) klasický mor prasat,
(8) slintavka a kulhavka,
(9) nakažlivá pleuropneumonie koz,
(10) vozhřivka,
(11) infekce virem katarální horečky 
ovcí (sérotypy 1–24),
(12) infekce bakteriemi Brucella 
abortus, B. melitensis a B. suis,
(13) infekce virem epizootického 
hemoragického onemocnění,
(14) infekce virem nodulární 
dermatitidy,
(15) infekce bakterií Mycoplasma 
mycoides subsp. mycoides SC (plicní 
nákaza skotu),
(16) infekce komplexem 
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. 
caprae a M. tuberculosis)
(17) infekce virem newcastleské 
choroby,
(18) infekce virem moru malých 
přežvýkavců,
(19) infekce virem vztekliny,
(20) infekce virem horečky Údolí Rift,
(21) infekce virem moru skotu,
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(22) infekce zoonotickými sérovary 
salmonel,
(23) infestace Echinococcus spp,
(24) listerióza,
(25) neštovice ovcí a koz,
(26) přenosné spongiformní 
encefalopatie,
(27) trichinelóza,
(28) venezuelská encefalomyelitida 
koní,
(29) verotoxigenní E. coli.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Příloha III a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IIIa
Seznam nákaz zvířat a zoonóz
Seznam nákaz zvířat a zoonóz zahrnuje:
a) seznam nákaz vypracovaný podle části 
1 kapitoly 2 nařízení 2016/429; 
b) salmonelu, zoonózy a jejich původce, 
na které se vztahuje nařízení (ES) 
č. 2160/2003 a směrnice 2003/99/ES;
c) přenosné spongiformní encefalopatie.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby byl zohledněn přezkum seznamu nákaz 
provedený na základě nařízení 2016/429, který může Komise aktualizovat, a aby na tento 
seznam byla zařazena i salmonela, zoonózy a jejich původce.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Příloha IV a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IVa
Cíle stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. e)
1) Počet úspěšně provedených 
vnitrostátních programů ve veterinární 
a rostlinolékařské oblasti;
2) Počet mimořádných situací vyvolaných 
škodlivými organismy, které byly úspěšně 
vyřešeny;
3) Počet mimořádných situací vyvolaných 
nákazami, které byly úspěšně vyřešeny.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Příloha IV b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IVa
Cíle stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. d) 
bodech i) a ii)
1. Index podmínek pro spotřebitele;
2. Snížení počtu výstrah v systému 
rychlého varování;
3. Počet stanovisek a reakcí příjemců na 
veřejné konzultace v oblasti finančních 
služeb.
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