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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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, které jsou pro fungování 
vnitřního trhu nezbytné, s cílem přinášet 
prospěch všem občanům EU. Soulad
s pravidly Unie v oblasti hospodářské 
soutěže není pouze právním požadavkem
v členských státech, ale je nezbytný pro 
samotné fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V současné době existuje několik 
programů pro akce Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti podniků, včetně 
malých a středních podniků, ochrany 
spotřebitelů a koncových uživatelů 
finančních služeb, tvorby politik týkajících 
se finančních služeb a potravinového 
řetězce. Některé další činnosti jsou 
financovány přímo v rámci rozpočtových 
položek pro vnitřní trh. Je nutné 
zjednodušit součinnost mezi různými 

(5) V současné době existuje několik 
programů pro akce Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti podniků, včetně 
malých a středních podniků, ochrany 
spotřebitelů a koncových uživatelů 
finančních služeb, tvorby politik týkajících 
se finančních služeb a potravinového 
řetězce. Některé další činnosti jsou 
financovány přímo v rámci rozpočtových 
položek pro vnitřní trh. Aniž je dotčena 
stávající úroveň transparentnosti
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opatřeními, využívat jich a stanovit 
flexibilnější a agilnější rámec pro 
financování činností, jejichž cílem je 
dosáhnout řádného fungování vnitřního 
trhu nákladově nejefektivnějším způsobem. 
Je proto nezbytné zavést nový program, 
který by spojoval činnosti financované
v rámci jiných uvedených programů
a jiných příslušných rozpočtových položek. 
Program by měl zahrnovat také nové 
iniciativy, jejichž cílem je zlepšit 
fungování vnitřního trhu.

a demokratické kontroly ze strany 
spolunormotvůrců, je nutné zjednodušit 
součinnost mezi různými opatřeními, 
využívat jich a stanovit flexibilnější
a agilnější rámec pro financování činností, 
jejichž cílem je dosáhnout řádného 
fungování vnitřního trhu nákladově 
nejefektivnějším způsobem. Je proto 
nezbytné zavést nový program, který by 
spojoval činnosti financované v rámci 
jiných uvedených programů a jiných 
příslušných rozpočtových položek. 
Program by měl zahrnovat také nové 
iniciativy, jejichž cílem je zlepšit 
fungování vnitřního trhu a jeho rozvoj.

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 stávající 
evropský statistický program, tím, že 
poskytne rámec pro shromažďování 
údajů, jakož i pro vývoj, vypracovávání, 
správné používání, uplatňování a šíření 
evropské statistiky. Nový program by měl 
stanovit finanční rámec pro evropskou 
statistiku s cílem poskytovat vysoce 
kvalitní, srovnatelnou a spolehlivou 
evropskou statistiku, mj. v oblastech trhu
a migrace, o kterou by se opírala tvorba, 
provádění, monitorování a hodnocení 
všech politik Unie v souladu s článkem 3 
Smlouvy o Evropské unii.

__________________ __________________

47 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 47 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(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).

(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 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Program by měl podporovat tvorbu, 
provádění a prosazování právních předpisů 
Unie, které jsou základem pro řádné 
fungování vnitřního trhu. Dále by měl 
podporovat vytváření vhodných podmínek
k posílení postavení všech subjektů na 
vnitřním trhu: podniků, občanů včetně 
spotřebitelů, občanské společnosti
a veřejných orgánů. Za tímto účelem by 
měl usilovat o zajištění 
konkurenceschopnosti podniků, a zejména 
malých a středních podniků, ale také 
podporovat prosazování pravidel týkajících 
se ochrany a bezpečnosti spotřebitele
a zvyšování informovanosti podniků
a jednotlivců tím, že jim poskytne správné 
nástroje, poznatky a kompetence, aby 
mohli činit informovaná rozhodnutí
a posilovat svou účast na tvorbě politik 
Unie. Program by měl dále posílit 
regulační a správní spolupráci, zejména 
výměnou osvědčených postupů, 
budováním znalostních a kompetenčních 
základen, včetně využívání strategického 
zadávání veřejných zakázek. Program by 
měl rovněž usilovat o podporu tvorby 
vysoce kvalitních mezinárodních norem, 
které jsou základem pro provádění 
právních předpisů Unie. To také zahrnuje 
stanovení norem v oblasti účetního 
výkaznictví a auditu, čímž se přispěje
k transparentnosti a dobrému fungování 
kapitálových trhů Unie a ke zvýšení 
ochrany investorů. Program by měl 
podporovat tvorbu pravidel a stanovování 
norem také tím, že zajistí co nejširší 

(8) Program by měl podporovat tvorbu, 
provádění a prosazování právních předpisů 
Unie, které jsou základem pro řádné 
fungování vnitřního trhu. Dále by měl 
podporovat vytváření vhodných podmínek
k posílení postavení všech stávajících
a potenciálních subjektů na vnitřním trhu: 
podniků, včetně začínajících podniků, 
střadatelů a investorů, občanů včetně 
spotřebitelů, občanské společnosti
a veřejných orgánů. Za tímto účelem by 
měl usilovat o zajištění 
konkurenceschopnosti podniků, a zejména 
malých a středních podniků, ale také 
podporovat prosazování pravidel týkajících 
se ochrany a bezpečnosti spotřebitele
a zvyšování informovanosti podniků
a jednotlivců tím, že jim poskytne správné 
nástroje, poznatky a kompetence, aby 
mohli činit informovaná rozhodnutí
a posilovat svou účast na tvorbě politik 
Unie. Program by měl dále posílit 
regulační a správní spolupráci, zejména 
výměnou osvědčených postupů, 
budováním znalostních a kompetenčních 
základen, včetně využívání strategického 
zadávání veřejných zakázek. Program by 
měl rovněž usilovat o podporu tvorby 
vysoce kvalitních mezinárodních norem, 
které jsou základem pro provádění 
právních předpisů Unie. To také zahrnuje 
stanovení norem v oblasti účetního 
výkaznictví a auditu, čímž se přispěje
k transparentnosti a dobrému fungování 
kapitálových trhů Unie a ke zvýšení 
ochrany investorů. Program by měl 
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zapojení zúčastněných stran. Cílem 
programu by měla být též podpora 
provádění a prosazování právních předpisů 
Unie, které stanoví vysokou úroveň zdraví 
lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci
a zlepšování životních podmínek zvířat.

podporovat tvorbu pravidel a stanovování 
norem také tím, že zajistí co nejširší 
zapojení zúčastněných stran. Cílem 
programu by měla být též podpora 
provádění a prosazování právních předpisů 
Unie, které stanoví vysokou úroveň zdraví 
lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci
a zlepšování životních podmínek zvířat.

Pozměňovací návrh 5

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

(14) Jelikož vzhledem k rozvoji 
elektronického obchodu a cestovních 
služeb a rozvoji digitálního trhu neznají 
spotřebitelské trhy 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 nacházejícími se ve třetích zemích, 
které jsou klíčovými obchodními partnery 
Unie.

Pozměňovací návrh 6

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 

(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 
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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.

přeshraničních činností na vnitřním trhu 
navíc vyžaduje poskytování aktuálních 
informací o právech občanů a podniků, 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.

Pozměňovací návrh 7

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 Smlouva
o fungování Evropské unie zahrnuje 
systém pravidel zajišťujících, aby nebyla 
narušována hospodářská soutěž na 
vnitřním trhu, měl by program přispívat
k podpoře politiky Unie v oblasti 
hospodářské soutěže tím, že zlepší a posílí 
spolupráci s Evropskou sítí pro 
hospodářskou soutěž a s vnitrostátními 
orgány a soudy, mj. prostřednictvím 
posílení mezinárodní spolupráce
a sdělování a vysvětlování práv, přínosů
a povinností souvisejících s politikou 
hospodářské soutěže Unie. Program by 
měl zejména pomoci Komisi zlepšit její 
analýzu a hodnocení vývoje na trhu, a to
i prostřednictvím širšího využívání 
odvětvových šetření a systematičtějšího 
sdílení výsledků a osvědčených postupů 
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Evropské sítě pro hospodářskou soutěž.
To by mělo přispět k zajištění spravedlivé 
hospodářské soutěže a rovných podmínek, 
rovněž na mezinárodní úrovni, a 
k posílení postavení podniků, zejména 
malých a středních podniků,
a spotřebitelů a umožnit tak využívání 
výhod jednotného trhu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Program se musí zabývat 
především radikálními důsledky, jaké má 
pro hospodářskou soutěž a fungování 
vnitřního trhu probíhající transformace 
hospodářství a podnikatelského prostředí,
k níž dochází zejména exponenciálním 
nárůstem množství údajů a jejich 
využívání, s přihlédnutím k rostoucímu 
využívání umělé inteligence a dalších 
nástrojů IT a odborných znalostí 
společnostmi a jejich poradci. Dále je 
nezbytné, aby program podporoval sítě
a spolupráci s orgány a soudy členských 
států, jelikož nenarušená hospodářská 
soutěž a fungování vnitřního trhu 
rozhodujícím způsobem závisí na činnosti 
těchto subjektů. S ohledem na specifickou 
úlohu politiky hospodářské soutěže při 
předcházení poškozování vnitřního trhu
v důsledku protisoutěžního chování za 
hranicemi Unie by program měl v případě 
potřeby podporovat také spolupráci
s orgány třetích zemí. A konečně je nutné 
rozšiřovat informační činnosti, aby více 
občanů a podniků mohlo plně využívat 
výhod spravedlivé hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu. Vzhledem k tomu, že řada 
iniciativ programu je nová a že část 
programu týkající se hospodářské soutěže 
je zvlášť ovlivněna dynamickým vývojem 
podmínek hospodářské soutěže na vnitřním 
trhu – zejména pokud jde o umělou 

(21) Program se musí zabývat 
především důsledky, jaké má pro 
hospodářskou soutěž a fungování vnitřního 
trhu probíhající radikální transformace 
hospodářství a podnikatelského prostředí
a digitální ekonomiky, k níž dochází 
zejména exponenciálním nárůstem 
množství údajů a jejich využívání,
s přihlédnutím k rostoucímu využívání 
umělé inteligence a dalších nástrojů IT
a odborných znalostí společnostmi a jejich 
poradci. Dále je nezbytné, aby program 
podporoval sítě a spolupráci s orgány
a soudy členských států, jelikož nenarušená 
hospodářská soutěž a fungování vnitřního 
trhu rozhodujícím způsobem závisí na 
činnosti těchto subjektů. S ohledem na 
specifickou úlohu politiky hospodářské 
soutěže při předcházení poškozování 
vnitřního trhu v důsledku protisoutěžního 
chování za hranicemi Unie by program měl
v případě potřeby podporovat také 
spolupráci s orgány třetích zemí.
A konečně je nutné rozšiřovat informační 
činnosti, aby více občanů a podniků mohlo 
plně využívat výhod spravedlivé 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu. 
Vzhledem k tomu, že řada iniciativ 
programu je nová a že prosazování
hospodářské soutěže je zvlášť ovlivněno
dynamickým vývojem a výzvami v oblasti 
podmínek hospodářské soutěže na vnitřním 
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inteligenci, algoritmy, data velkého 
objemu, kybernetickou bezpečnost
a forenzní technologie –, jehož tempo
a rozsah se obtížně odhadují, předpokládá 
se, že řešení vyvíjejících se potřeb v této 
části programu bude vyžadovat flexibilní 
přístup.

trhu – mj. pokud jde o umělou inteligenci, 
algoritmy, data velkého objemu, digitální 
monopoly, zavádění širokopásmového 
připojení, zeměpisné blokování, využívání 
patentů jako prostředku k zabránění 
přístupu k technologiím, pozice strážců, 
kterou hrají poskytovatelé internetových 
služeb, dražby spektra, kybernetickou 
bezpečnost a forenzní technologie –, 
jejichž tempo a rozsah se obtížně odhadují, 
předpokládá se, že řešení vyvíjejících se 
potřeb v této části programu bude 
vyžadovat flexibilní přístup. Komise bude 
pravidelně informovat Parlament a Radu
o opatřeních v oblasti hospodářské 
soutěže financovaných programem.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Aby bylo možné tato selhání trhu 
překonat a zajistit, že budou malé a střední 
podniky nadále hrát svou úlohu základů 
konkurenceschopnosti hospodářství Unie, 
je nezbytné jim poskytovat zvláštní 
podporu prostřednictvím dluhových
a kapitálových nástrojů, které mají být 
stanoveny v rámci specializovaného 
nástroje pro malé a střední podniky fondu 
InvestEU zřízeného nařízením Evropského 
parlamentu a Rady [...]52. Nástroj pro 
úvěrové záruky zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1287/2013 53prokazatelně přináší 
přidanou hodnotu a očekává se, že bude 
přínosným minimálně pro 500 000 malých
a středních podniků. Nástupnický nástroj 
bude zřízen v rámci specializovaného 
nástroje pro malé a střední podniky fondu 
InvestEU.

(25) Aby bylo možné tato selhání trhu 
překonat a zajistit, že budou malé a střední 
podniky nadále hrát svou úlohu základů 
konkurenceschopnosti hospodářství Unie, 
je nezbytné jim poskytovat zvláštní 
podporu mj. prostřednictvím dluhových
a kapitálových nástrojů, které mají být 
stanoveny v rámci specializovaného 
nástroje pro malé a střední podniky fondu 
InvestEU zřízeného nařízením Evropského 
parlamentu a Rady [...]52. Nástroj pro 
úvěrové záruky zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1287/2013 53prokazatelně přináší 
přidanou hodnotu a očekává se, že bude 
přínosným minimálně pro 500 000 malých
a středních podniků. Nástupnický nástroj 
bude zřízen v rámci specializovaného 
nástroje pro malé a střední podniky fondu 
InvestEU.

_________________ _________________

52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final

53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 
2013, kterým se zavádí Program pro 
konkurenceschopnost podniků a malých
a středních podniků (COSME) (2014–
2020) a zrušuje rozhodnutí 
č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 33).

(EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 
2013, kterým se zavádí Program pro 
konkurenceschopnost podniků a malých
a středních podniků (COSME) (2014–
2020) a zrušuje rozhodnutí 
č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 33).

Pozměňovací návrh 10

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. 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 a znalosti 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.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro vnitřní trh, efektivní fungování 
kapitálových trhů, jakož i pro vytvoření 
integrovaného trhu finančních služeb
v kontextu unie kapitálových trhů je 
nezbytný řádně fungující společný rámec 
účetního výkaznictví.

(32) Pro vnitřní trh, efektivní fungování 
finančních trhů, jakož i pro vytvoření 
integrovaného trhu finančních služeb
v kontextu bankovní unie a unie 
kapitálových trhů je nezbytný řádně 
fungující společný rámec účetního 
výkaznictví.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Unie přispívá k zajištění vysoké 
úrovně ochrany spotřebitelů, k posilování 
postavení spotřebitelů a k tomu, aby se 
spotřebitelé stali ústředním bodem 
vnitřního trhu, a to podporou
a doplňováním politik členských států ve 
snaze zajistit, aby občané, pokud vystupují 
jako spotřebitelé, mohli plně požívat výhod 
vnitřního trhu a aby při tom byla 
prostřednictvím konkrétních opatření 
zajištěna řádná ochrana jejich bezpečnosti
a právních a hospodářských zájmů. Unie 
musí též zajistit řádné a jednotné vymáhání 
právních předpisů o ochraně spotřebitele
a bezpečnosti výrobků v praxi a pro 
podniky rovné podmínky a spravedlivou 
hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. 
Kromě toho je nutné posílit postavení 
spotřebitelů, podpořit je a pomáhat jim, 
aby činili udržitelná rozhodnutí, čímž se 
přispěje k udržitelnému oběhovému 
hospodářství účinně využívajícímu energii
a zdroje.

(36) Unie přispívá k zajištění vysoké 
úrovně ochrany spotřebitelů, k posilování 
postavení spotřebitelů a k tomu, aby se 
spotřebitelé stali ústředním bodem 
vnitřního trhu, a to podporou
a doplňováním politik členských států ve 
snaze zajistit, aby občané, pokud vystupují 
jako spotřebitelé, mohli plně požívat výhod 
vnitřního trhu a aby při tom byla 
prostřednictvím konkrétních opatření 
zajištěna řádná ochrana jejich bezpečnosti
a právních a hospodářských zájmů. Unie 
musí též zajistit řádné a jednotné vymáhání 
právních předpisů o ochraně spotřebitele
a bezpečnosti výrobků v praxi a pro 
podniky rovné podmínky a spravedlivou 
hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. 
Kromě toho je nutné posílit postavení 
spotřebitelů, podpořit je a pomáhat jim, 
aby činili udržitelná rozhodnutí, čímž se 
přispěje k udržitelnému oběhovému 
hospodářství účinně využívajícímu energii
a zdroje, které sleduje cíle stanovené
v rámci Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Občané jsou obzvlášť dotčeni 
fungováním trhů finančních služeb. Tyto 
trhy jsou klíčovou součástí vnitřního trhu
a vyžadují pevný rámec pro regulaci
a dozor, který zajišťuje nejen finanční 
stabilitu a udržitelné hospodářství, ale též 
poskytuje vysokou úroveň ochrany 
spotřebitelům a ostatním koncovým 
uživatelům finančních služeb, včetně 
drobných investorů, střadatelů, pojistníků, 
členů a příjemců dávek z penzijních fondů, 
individuálních podílníků, dlužníků
a malých a středních podniků. Je důležité 
zlepšit jejich schopnost podílet se na 
tvorbě politiky pro finanční sektor.

(41) Občané jsou obzvlášť dotčeni 
fungováním finančních trhů, a měli by 
proto obdržet další informace
o relevantních právech, rizicích
a přínosech. Tyto trhy jsou klíčovou 
součástí vnitřního trhu a vyžadují pevný 
rámec pro regulaci a dozor, který zajišťuje 
nejen finanční stabilitu a udržitelné 
hospodářství, ale též poskytuje vysokou 
úroveň ochrany spotřebitelům a ostatním 
koncovým uživatelům finančních služeb, 
včetně drobných investorů, střadatelů, 
pojistníků, členů a příjemců dávek
z penzijních fondů, individuálních 
podílníků, dlužníků a malých a středních 
podniků. Program by měl přispět ke 
zlepšení jejich schopnosti podílet se na 
tvorbě politiky, mj. prostřednictvím 
vytváření a šíření jasných, úplných
a uživatelsky vstřícných informací
o produktech uváděných na finanční trhy.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Program by měl proto nadále 
podporovat zvláštní činnosti zahrnuté do 
oblasti působnosti programu budování 
kapacit na období 2017–2020 na zvýšení 
zapojení spotřebitelů a ostatních 
koncových uživatelů finančních služeb do 
tvorby politik Unie, jak stanoví nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/82660; program navazoval na pilotní 

(42) Program by měl proto nadále 
podporovat zvláštní činnosti zahrnuté do 
oblasti působnosti programu budování 
kapacit na období 2017–2020 na zvýšení 
zapojení spotřebitelů a ostatních 
koncových uživatelů finančních služeb do 
tvorby politik Unie, jak stanoví nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/82660; program navazoval na pilotní 
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program a na přípravnou akci z let 2012–
2017. Je to nutné proto, aby se tvůrcům 
politik poskytly názory jiných 
zúčastněných stran než odborníků 
finančního sektoru a zajistilo se lepší 
zastoupení zájmů spotřebitelů a ostatních 
koncových uživatelů finančních služeb. 
Výsledkem by měla být lepší politická 
opatření v oblasti finančních služeb, a to 
zejména díky tomu, že veřejnost lépe 
porozumí otázkám, které se v oblasti 
regulace finančního sektoru řeší, a že získá 
větší finanční gramotnost.

program a na přípravnou akci z let 2012–
2017. Je to nutné proto, aby se tvůrcům 
politik poskytly názory jiných 
zúčastněných stran než odborníků 
finančního sektoru a zajistilo se lepší 
zastoupení zájmů spotřebitelů a ostatních 
koncových uživatelů finančních služeb.
V zájmu určení otázek souvisejících
s tvorbou politik Unie a zajištění zájmů 
spotřebitelů v oblasti finančních služeb 
musí program průběžně rozvíjet svou 
metodiku a osvědčené postupy ohledně 
toho, jak zvýšit zapojení spotřebitelů
a koncových uživatelů finančních služeb. 
To by mělo zlepšit politická opatření
v oblasti finančních služeb, a to zejména 
díky tomu, že veřejnost lépe porozumí 
otázkám, které se v oblasti regulace 
finančního sektoru řeší, a že získá větší 
finanční gramotnost. Veřejné zdroje tohoto 
programu by se měly soustředit na to, co 
je zásadně důležité pro koncové uživatele,
a vyvarovat se jakékoli formy přímé nebo 
nepřímé finanční podpory komerčních 
aktivit navržených soukromými 
finančními provozovateli.

__________________ __________________

60 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/826 ze dne 17. května 2017, 
kterým se na období let 2017–2020 zřizuje 
program Unie na podporu zvláštních 
činností na zvýšení zapojení spotřebitelů
a ostatních koncových uživatelů finančních 
služeb do tvorby politik Unie v oblasti 
finančních služeb (Úř. věst. L 129, 
19.5.2017, s.17).

60 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/826 ze dne 17. května 2017, 
kterým se na období let 2017–2020 zřizuje 
program Unie na podporu zvláštních 
činností na zvýšení zapojení spotřebitelů
a ostatních koncových uživatelů finančních 
služeb do tvorby politik Unie v oblasti 
finančních služeb (Úř. věst. L 129, 
19.5.2017, s.17).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) V rámci pilotního projektu v letech 
2012 až 2013 a přípravné akce v letech 
2014 až 2016 Komise udělila granty dvěma 

(43) V rámci pilotního projektu v letech 
2012 až 2013 a přípravné akce v letech 
2014 až 2016 Komise udělila granty dvěma 
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organizacím na základě roční otevřené 
výzvy k podávání návrhů. Jedná se
o organizaci Finance Watch, která byla 
zřízena v roce 2011 za použití grantů Unie 
jako mezinárodní neziskové sdružení 
založené podle belgického práva, a Better 
Finance, která vznikla tak, že někdejší 
evropské svazy investorů a podílníků byly 
od roku 2009 reorganizovány
a přejmenovány. Program budování kapacit 
zavedený nařízením (EU) 2017/826 uvádí 
tytéž dvě organizace jako jediné příjemce. 
Je proto nezbytné, aby tyto organizace byly
v rámci programu nadále 
spolufinancovány. Toto financování by 
mělo nicméně podléhat přezkumu.

organizacím na základě roční otevřené 
výzvy k podávání návrhů. Jedná se
o organizaci Finance Watch, která byla 
zřízena v roce 2011 za použití grantů Unie 
jako mezinárodní neziskové sdružení 
založené podle belgického práva, a Better 
Finance, která vznikla tak, že někdejší 
evropské svazy investorů a podílníků byly 
od roku 2009 reorganizovány
a přejmenovány. Program budování kapacit 
zavedený nařízením (EU) 2017/826 uvádí 
tytéž dvě organizace jako jediné příjemce. 
Je proto nezbytné, aby tyto organizace byly
v rámci programu nadále 
spolufinancovány. Toto financování by 
mělo nicméně podléhat přezkumu. V této 
souvislosti je třeba připomenout, že pokud 
dojde k prodloužení programu budování 
kapacit a odpovídajícího financování i na 
období po roce 2020 a pokud se objeví 
další potenciální příjemci, měla by být 
výzva k účasti otevřena i jakýmkoli jiným 
organizacím, které splňují kritéria
a přispívají k naplňování cílů programu
v souladu s nařízením (EU) 2017/826.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Pro rozhodování na základě 
důkazů je zásadní disponovat vysoce
kvalitní evropskou statistikou, která byla 
vyvíjena, vypracována a šířena v rámci 
evropského statistického programu. 
Evropská statistika by měla být včas
k dispozici a měla by přispívat k provádění 
politik Unie, jak je zakotveno ve Smlouvě
o fungování Evropské unie, zejména pokud 
jde o posílenou a integrovanou správu 
ekonomických záležitostí, sociální, 
ekonomickou a územní soudržnost, 
udržitelný rozvoj, zemědělskou politiku, 
sociální rozměr Evropy a globalizaci.

(48) Vysoce kvalitní evropská statistika, 
která byla vypracována, sdílena, šířena
a důsledně uplatňována na úrovni Unie a 
v členských státech, by měla být včas
k dispozici a měla by přispívat k provádění 
politik Unie, jak je zakotveno v článku 3 
Smlouvy o Evropské unii, jakož
i ve Smlouvě o fungování Evropské unie, 
zejména pokud jde o posílenou
a integrovanou správu ekonomických 
záležitostí, sociální, ekonomickou
a územní soudržnost, udržitelný rozvoj, 
zemědělskou politiku, sociální rozměr 
Evropy a globalizaci.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Evropská statistika je nezbytná pro 
rozhodování Unie a pro měření výkonnosti
a dopadu iniciativ Unie. Je tudíž třeba 
zajistit, aby byla evropská statistika nadále 
poskytována a vyvíjena – za použití
celounijního přístupu přesahujícího 
hledisko vnitřního trhu –, a byly tak 
pokryty všechny činnosti a oblasti politiky 
Unie a podniky a občané mohli přijímat 
informovaná rozhodnutí.

(49) Evropská statistika je nezbytná pro 
rozhodování Unie a pro měření výkonnosti
a dopadu řady iniciativ Unie. Je třeba 
zajistit, aby byly nadále poskytovány
a vyvíjeny – za použití přístupu 
přesahujícího hledisko vnitřního trhu a 
s rozčleněním podle států, případně 
regionů –, a byly tak pokryty všechny 
stávající a potenciální činnosti a oblasti 
politiky Unie a evropští občané, podniky
a správní orgány mohli přijímat 
informovaná rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Program byl v souladu s nařízením 
(ES) č. 223/2009 předložen Výboru pro 
Evropský statistický systém
k předběžnému přezkoumání.

(51) Program byl v souladu s nařízením 
(ES) č. 223/2009 předložen Výboru pro 
Evropský statistický systém
k předběžnému přezkoumání a měl by být 
prováděn způsobem, který zajistí účinný 
parlamentní dohled.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Vzhledem ke zvyšující se vzájemné 
propojenosti světového hospodářství by 
program měl nadále nabízet možnost 

(60) Vzhledem ke zvyšující se vzájemné 
propojenosti světového hospodářství, 
včetně digitální ekonomiky, by program 
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zapojit do určitých činností externí 
odborníky, jako jsou například úředníci ze 
třetích zemí, zástupci mezinárodních 
organizací nebo hospodářské subjekty.

měl nadále nabízet možnost zapojit do 
určitých činností externí odborníky, jako 
jsou například úředníci ze třetích zemí, 
zástupci mezinárodních organizací nebo 
hospodářské subjekty.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(71) Opatření programu by měla být 
případně využívána k tomu, aby úměrným 
způsobem řešila selhání trhu nebo 
suboptimální investiční situace, aniž by 
zdvojovala či vytlačovala soukromé 
financování, a měla by mít jasnou 
evropskou přidanou hodnotu.

(71) Opatření programu by měla mít 
jasnou evropskou přidanou hodnotu
a úměrným způsobem řešit selhání trhu 
nebo suboptimální investiční situace, aniž 
by zdvojovala či vytlačovala soukromé 
financování.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 81

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(81) Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/67990upravuje 
zpracování osobních údajů v členských 
státech v souvislosti s tímto nařízením
a pod dohledem příslušných orgánů 
členských států. Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) 45/200191

upravuje zpracování osobních údajů 
Komisí v rámci tohoto nařízení a pod 
dohledem evropského inspektora ochrany 
údajů. Výměna nebo předávání informací 
příslušnými orgány se má uskutečňovat
v souladu s pravidly o předávání osobních 
údajů stanovenými v nařízení (EU) 
2016/679 a výměna nebo předávání 
informací ze strany Komise se má 
uskutečňovat v souladu s pravidly
o předávání osobních údajů stanovenými

(81) Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/67990upravuje 
zpracování osobních údajů v členských 
státech v souvislosti s tímto nařízením
a pod dohledem příslušných orgánů 
členských států. Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) 45/200191

upravuje zpracování osobních údajů 
Komisí v rámci tohoto nařízení a pod 
dohledem evropského inspektora ochrany 
údajů. Výměna nebo předávání informací 
příslušnými orgány, včetně procesu 
vytváření a šíření statistik v případech, 
kdy je zásada důvěrnosti statistických 
informací rovněž uznána nařízením (ES) 
č. 223/2009, se má uskutečňovat v souladu
s pravidly o předávání osobních údajů 
stanovenými v nařízení (EU) 2016/679
a výměna nebo předávání informací ze 
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v nařízení (ES) č. 45/2001. strany Komise se má uskutečňovat
v souladu s pravidly o předávání osobních 
údajů stanovenými v nařízení (ES) 
č. 45/2001.

_________________ _________________

90 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

90 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

91 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány
a institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 
12.1.2001, s. 1).

91 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány
a institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 
12.1.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 83

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83) Program by měl též zajistit větší 
zviditelnění a soudržnost vnitřního trhu 
Unie, konkurenceschopnosti podniků, 
včetně malých a středních podniků,
a činností v oblasti evropské statistiky mezi 
evropskými občany, podniky a správami.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 23

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 

Toto nařízení zavádí program pro zlepšení 
fungování vnitřního trhu, aby z něj měli 
prospěch všichni občané EU, a v tomto 
ohledu i pro zlepšení 
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podniků, a rámce pro financování vývoje, 
vypracovávání a šíření evropské statistiky 
ve smyslu článku 13 nařízení (ES) 
č. 223/2009 (dále jen „program“).

konkurenceschopnosti podniků, včetně 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, finančních služeb a rámce pro 
financování shromažďování údajů
a vývoje, vypracovávání a šíření evropské 
statistiky zahrnující všechny politiky Unie
v souladu s článkem 3 Smlouvy
o Evropské unii a ve smyslu článku 13 
nařízení (ES) č. 223/2009 (dále jen 
„program“).

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „evropskou statistikou“ se rozumí 
statistiky vyvinuté, vypracované a šířené
v souladu s nařízením (ES) č. 223/2009;

2) „evropskou statistikou“ se rozumí 
statistiky vyvinuté, vypracované a šířené 
na úrovni Unie a v členských státech
v souladu s článkem 1 Smlouvy
o Evropské unii a nařízením (ES) č.
223/2009;

Pozměňovací návrh 25

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) vyvíjet, vypracovávat a šířit vysoce 
kvalitní, srovnatelné a spolehlivé evropské 
statistky, o něž se může opřít tvorba, 
monitorování a hodnocení všech politik 
Unie, a to i v oblastech obchodu
a migrace, a které pomáhají občanům, 
tvůrcům politik a regulačním orgánům, 
orgánům dohledu, podnikům, akademické 
obci, občanské společnosti a médiím činit 
informovaná rozhodnutí a aktivně se 
zapojit do demokratického procesu.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c – písm. 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/nebo podporují inovace
a rozvoj osvědčených postupů při 
zpřístupňování údajů malými i velkými
podniky;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d – písm. 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 a občanské 
společnosti, zajištěním vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele, podporou 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 jasných
a uživatelsky přívětivých informací o trzích
a jednotlivých kategoriích finančních 
produktů;

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ostatních koncových uživatelů finančních 
služeb a občanské společnosti na tvorbě 
politik v oblasti finančních služeb,
podporou lepšího porozumění finančnímu 
sektoru a jednotlivým kategoriím 
finančních produktů uváděných na trh
a zajištěním zájmů spotřebitelů v oblasti 
retailových finančních služeb;

Pozměňovací návrh 29

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

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) vyvíjet, vypracovávat a šířit kvalitní 
evropské statistiky a informovat o nich
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 a poskytovat rozčlenění podle 
států, případně regionů.

Pozměňovací návrh 30

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 šíření odborných znalostí a vědomostí

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

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podpora účinného prosazování
a modernizace právního rámce Unie a jeho 
rychlého přizpůsobování neustále se 
měnícímu prostředí, a to včetně 
shromažďování údajů a analýz, studií, 
hodnocení a politických doporučení, 
pořádání ukázek činností a pilotních 
projektů, činností v oblasti komunikace
a vývoje specializovaných nástrojů IT 
zajišťujících transparentní a účinné 
fungování vnitřního trhu.

d) podpora účinného prosazování
a modernizace právního rámce Unie a jeho 
rychlého přizpůsobování neustále se 
měnícímu prostředí, zejména v digitálním 
kontextu, a to včetně shromažďování údajů
a analýz, studií, hodnocení a politických 
doporučení, pořádání ukázek činností
a pilotních projektů, činností v oblasti 
komunikace a vývoje specializovaných 
nástrojů IT zajišťujících transparentní
a účinné fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) usnadnění přístupu malých
a středních podniků na trhy, podpora 
malých a středních podniků při řešení 
celosvětových a společenských problémů
a internacionalizaci podnikání a posilování 
vedoucího postavení Unie v oblasti 
průmyslu v globálních hodnotových 
řetězcích (včetně sítě Enterprise Europe 
Network);

b) usnadnění přístupu malých
a středních podniků na trhy EU a světové 
trhy, podpora malých a středních podniků 
při řešení celosvětových a společenských 
problémů a internacionalizaci podnikání
a posilování vedoucího postavení Unie
v oblasti průmyslu v globálních 
hodnotových řetězcích (včetně sítě 
Enterprise Europe Network);

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) řešení překážek na trhu c) řešení překážek na trhu, včetně 
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a administrativní zátěže a vytváření 
příznivého podnikatelského prostředí za 
účelem posílení postavení malých
a středních podniků, aby mohly využívat 
výhod vnitřního trhu;

zeměpisných překážek, a administrativní 
zátěže a vytváření příznivého 
podnikatelského prostředí za účelem 
posílení postavení malých a středních 
podniků ze všech regionů EU, aby mohly
rovnocenně využívat výhod vnitřního trhu;

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) usnadnění růstu podniků, včetně 
rozvoje dovedností, a průmyslové 
transformace odvětví výroby a služeb;

d) usnadnění růstu podniků v souladu
s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030, 
včetně rozvoje dovedností, a digitální
a průmyslové transformace odvětví výroby
a služeb;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V souvislosti s výdaji na podporu 
politiky hospodářské soutěže, a zejména 
na činnosti, na něž se vztahuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o posílení 
postavení orgánů pro hospodářskou 
soutěž v členských státech tak, aby mohly 
účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění 
řádného fungování vnitřního trhu, 
připraví Komise ve své výroční zprávě 
přehled provedených opatření v rámci 
tohoto programu, který předloží 
Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise (Eurostat) provádí 
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.

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

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Příloha II – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– lepší měření v oblasti obchodu se 
službami, přímých zahraničních investic, 
globálních hodnotových řetězců a dopadu 
globalizace na hospodářství Unie.

– lepší měření v oblasti obchodu se 
zbožím a službami, přímých zahraničních 
investic, globálních hodnotových řetězců
a dopadu globalizace na hospodářství Unie.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Příloha II – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– poskytování kvalitních, včasných
a spolehlivých statistik na podporu 
evropského pilíře sociálních práv a politiky 
Unie v oblasti dovedností, včetně statistik 
trhu práce, zaměstnání, vzdělávání
a odborné přípravy, příjmů, životních 
podmínek, chudoby, nerovnosti, sociální 
ochrany, nehlášené práce a satelitních účtů 
dovedností,

– poskytování kvalitních, včasných
a spolehlivých statistik na podporu 
evropského pilíře sociálních práv a politiky 
Unie v oblasti dovedností, mj. statistik trhu 
práce, zaměstnání, vzdělávání a odborné 
přípravy, příjmů, životních podmínek, 
chudoby, nerovnosti, sociální ochrany, 
nehlášené práce a satelitních účtů 
dovedností,
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