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Pozměňovací návrh 1
John Howarth

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že jednotný trh zůstává 
jedním z největších a nejhmatatelnějších 
úspěchů Unie, který přináší výhody 
podnikům, spotřebitelům a občanům v celé 
Evropě; domnívá se, že další prohlubování 
jednotného trhu a rozvoj jednotného 
digitálního trhu by měly být v rozpočtu na 
rok 2020 prioritou;

2. zdůrazňuje, že jednotný trh zůstává 
jedním z největších a nejhmatatelnějších 
úspěchů Unie, který přináší výhody 
podnikům, spotřebitelům a občanům v celé 
Evropě; domnívá se, že další prohlubování 
vnitřního trhu by mělo být v rozpočtu na 
rok 2020 prioritou a měla by být věnována 
zvláštní pozornost dokončení digitálního 
jednotného trhu, a to v zájmu trvalé 
konkurenceschopnosti podniků z EU 
a ochrany spotřebitelů v celé Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jiří Pospíšil

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že jednotný trh zůstává 
jedním z největších a nejhmatatelnějších 
úspěchů Unie, který přináší výhody 
podnikům, spotřebitelům a občanům v celé 
Evropě; domnívá se, že další prohlubování 
jednotného trhu a rozvoj jednotného 
digitálního trhu by měly být v rozpočtu na 
rok 2020 prioritou;

2. zdůrazňuje, že jednotný trh zůstává 
jedním z největších a nejhmatatelnějších 
úspěchů Unie, který přináší výhody 
podnikům, spotřebitelům a občanům v celé 
Evropě; domnívá se, že další prohlubování 
jednotného trhu a rozvoj jednotného 
digitálního trhu by měly být v rozpočtu na 
rok 2020 prioritou; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je důležité soustavně 
monitorovat pokroky, zjišťovat objevující 
se problémy a poskytovat politická 
doporučení pro další rozvoj digitálního 
jednotného trhu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 3
Carlo Fidanza

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že vnitřní trh zůstává 
jedním z největších a nejhmatatelnějších 
úspěchů Unie, který přináší výhody 
podnikům, spotřebitelům a občanům v celé 
Evropě; domnívá se, že další prohlubování 
jednotného trhu a rozvoj jednotného 
digitálního trhu by měly být v rozpočtu na 
rok 2020 prioritou;

2. zdůrazňuje, že vnitřní trh zůstává 
jedním z největších a nejhmatatelnějších 
úspěchů Unie, který přináší výhody 
podnikům, a to i mikropodnikům a malým 
podnikům, spotřebitelům a občanům v celé 
Evropě; domnívá se, že další prohlubování 
jednotného trhu a rozvoj jednotného 
digitálního trhu by měly být v rozpočtu na 
rok 2020 prioritou;

Or. it

Pozměňovací návrh 4
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že jednotný trh zůstává 
jedním z největších a nejhmatatelnějších 
úspěchů Unie, který přináší výhody 
podnikům, spotřebitelům a občanům v celé 
Evropě; domnívá se, že další prohlubování 
jednotného trhu a rozvoj jednotného 
digitálního trhu by měly být v rozpočtu na 
rok 2020 prioritou;

2. zdůrazňuje, že jednotný trh zůstává 
jedním z největších a nejhmatatelnějších 
úspěchů Unie, který přináší výhody 
podnikům, spotřebitelům a občanům v celé 
Evropě; domnívá se, že další prohlubování 
jednotného trhu, snižování byrokracie, 
která brání volnému pohybu služeb, 
a rozvoj jednotného digitálního trhu by 
měly být v rozpočtu na rok 2020 prioritou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský, Carlo Fidanza

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že jednotný trh zůstává 
jedním z největších a nejhmatatelnějších 
úspěchů Unie, který přináší výhody 
podnikům, spotřebitelům a občanům v celé 
Evropě; domnívá se, že další prohlubování 
jednotného trhu a rozvoj jednotného 
digitálního trhu by měly být v rozpočtu na 
rok 2020 prioritou;

2. zdůrazňuje, že jednotný trh zůstává 
jedním z největších a nejhmatatelnějších 
úspěchů Unie s praktickým dopadem na 
hospodářský růst ve členských státech, 
který přináší výhody podnikům, 
spotřebitelům a občanům v celé Evropě; 
domnívá se, že další prohlubování 
jednotného trhu a rozvoj jednotného 
digitálního trhu by měly být v rozpočtu na 
rok 2020 prioritou;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
John Howarth

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. podtrhuje význam silné 
spotřebitelské politiky, která spotřebitelům 
off-line i online přináší ochranu 
a předvídatelnost a zajišťuje důvěru 
podniků v to, že své zboží a služby mohou 
poskytovat na celém vnitřním trhu;

3. podtrhuje skutečnost, že podíl 
spotřeby domácností na HDP EU činí 
54,4 %, a z toho vyplývá význam silné 
spotřebitelské politiky, která spotřebitelům 
off-line i online přináší ochranu 
a předvídatelnost a zajišťuje důvěru 
podniků v to, že své zboží a služby mohou 
poskytovat na celém vnitřním trhu; 
zdůrazňuje, že přetrvávají problémy 
spotřebitelů, jak na digitálním, tak na 
fyzickém trhu, a je tudíž nanejvýš důležité 
zvýšit poučenost a informovanost 
spotřebitelů a občanů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Alexandra Geese

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. podtrhuje význam silné 
spotřebitelské politiky, která spotřebitelům 
off-line i online přináší ochranu 
a předvídatelnost a zajišťuje důvěru 
podniků v to, že své zboží a služby mohou 
poskytovat na celém vnitřním trhu;

3. podtrhuje význam silné 
spotřebitelské politiky, která spotřebitelům 
off-line i online přináší ochranu 
a předvídatelnost, zabezpečuje jejich 
zájem, bezpečnost a informovanost, 
zvyšuje důvěru podniků v to, že své zboží 
a služby mohou poskytovat na celém 
vnitřním trhu, a zajišťuje dozor nad trhem 
a dodržování unijních a vnitrostátních 
právních předpisů a jeho vymáhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Jiří Pospíšil

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. podtrhuje význam silné 
spotřebitelské politiky, která spotřebitelům 
off-line i online přináší ochranu 
a předvídatelnost a zajišťuje důvěru 
podniků v to, že své zboží a služby mohou 
poskytovat na celém vnitřním trhu;

3. podtrhuje význam silné 
spotřebitelské politiky, která spotřebitelům 
přináší ochranu a předvídatelnost a bojuje 
proti nekalým obchodním praktikám off-
line i online a zajišťuje důvěru podniků 
v to, že své zboží a služby mohou 
poskytovat na celém vnitřním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Markus Buchheit

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. podtrhuje význam silné 
spotřebitelské politiky, která spotřebitelům 
off-line i online přináší ochranu 
a předvídatelnost a zajišťuje důvěru 
podniků v to, že své zboží a služby mohou 
poskytovat na celém vnitřním trhu;

3. podtrhuje význam silné 
spotřebitelské politiky, která spotřebitelům 
off-line i online přináší ochranu 
a předvídatelnost a zajišťuje důvěru 
podniků v to, že své zboží a služby mohou 
poskytovat na celém vnitřním trhu, 
a současně také usiluje o minimalizaci 
byrokratické zátěže pro malé a střední 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Carlo Fidanza

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. podtrhuje význam silné 
spotřebitelské politiky, která spotřebitelům 
off-line i online přináší ochranu 
a předvídatelnost a zajišťuje důvěru 
podniků v to, že své zboží a služby mohou 
poskytovat na celém vnitřním trhu;

3. podtrhuje význam silné a efektivně 
prováděné spotřebitelské politiky, která 
spotřebitelům off-line i online přináší 
ochranu a předvídatelnost a zajišťuje 
důvěru podniků v to, že své zboží a služby 
mohou poskytovat na celém vnitřním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. podtrhuje význam silné 
spotřebitelské politiky, která spotřebitelům 
off-line i online přináší ochranu 
a předvídatelnost a zajišťuje důvěru 
podniků v to, že své zboží a služby mohou 

3. podtrhuje význam silné 
spotřebitelské politiky, která spotřebitelům 
off-line i online přináší skutečnou ochranu 
a předvídatelnost a zajišťuje důvěru 
podniků v to, že své zboží a služby mohou 
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poskytovat na celém vnitřním trhu; poskytovat na celém vnitřním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Carlo Fidanza

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje význam odpovídajícího 
financování přechodu k plně 
automatizované celní operaci, a to v zájmu 
vyšší efektivnosti pro evropské společnosti 
a jednodušší ochrany spotřebitelů;

4. zdůrazňuje význam odpovídajícího 
financování přechodu k plně 
automatizované celní operaci, a to v zájmu 
větší konkurenceschopnosti evropských 
společností a jednodušší ochrany 
spotřebitelů;

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje význam odpovídajícího 
financování přechodu k plně 
automatizované celní operaci, a to v zájmu 
vyšší efektivnosti pro evropské společnosti 
a jednodušší ochrany spotřebitelů;

4. zdůrazňuje význam odpovídajícího 
financování přechodu k plně 
automatizované celní operaci, a to v zájmu 
vyšší efektivnosti pro evropské společnosti, 
spravedlivé hospodářské soutěže 
a jednodušší ochrany spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Jiří Pospíšil

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje význam odpovídajícího 
financování přechodu k plně 
automatizované celní operaci, a to v zájmu 
vyšší efektivnosti pro evropské společnosti 
a jednodušší ochrany spotřebitelů;

4. zdůrazňuje význam odpovídajícího 
financování přechodu k plně 
automatizované celní operaci, a to v zájmu 
vyšší efektivnosti pro evropské společnosti 
a jednodušší ochrany spotřebitelů; proto je 
zásadní zvýšit financování programu Cla 
2020, který obsahuje mechanismus 
spolupráce umožňující celním orgánům 
a úředníkům po celé Unii vyměňovat si 
a sdílet informace a osvědčené postupy, 
a zajistit finanční prostředky na nákup 
a údržbu moderního, účinného vybavení 
pro celní kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Maria Da Graça Carvalho

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje důležitost zvýšení 
rozpočtových prostředků na informační 
a komunikační technologie, aby bylo 
možno dokončit digitální jednotný trh 
v zájmu pozdvižení konkurenceschopnosti 
Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Jiří Pospíšil

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje důležitost jednotného 
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trhu v oblasti služeb; vyzývá EU, aby 
poskytla další finanční prostředky na 
dokončení vnitřního trhu se službami 
a podněcovala vyvíjení nových 
a inovativních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Carlo Fidanza

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. žádá, aby rozpočet na rok 2020 
přispěl k uskutečnění priorit stanovených 
v evropském semestru, konkrétně 
k realizaci kvalitních investic a reforem, 
které by zvýšily konkurenceschopnost 
a produktivitu podniků, včetně 
mikropodniků a malých podniků, 
a nadále zdokonalovaly jednotný trh 
a dále rozvíjely jednotný digitální trh;

Or. it

Pozměňovací návrh 18
John Howarth

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá skutečnost, že Komise ve svém 
návrhu rozpočtu vyčlenila odpovídající 
rozpočet na většinu hlavních priorit výboru 
IMCO, a vyzývá Radu, aby tyto prostředky 
potvrdila;

6. vítá skutečnost, že Komise ve svém 
návrhu rozpočtu vyčlenila odpovídající 
rozpočet na většinu hlavních priorit výboru 
IMCO, včetně vnitřního trhu se zbožím 
a službami, podpory malým a středním 
podnikům, ochrany spotřebitelů 
a konkurenceschopnosti, a vyzývá Radu 
a Parlament, aby tyto prostředky 
v rozpočtu na rok 2020 odsouhlasily;
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Or. en

Pozměňovací návrh 19
John Howarth

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá zvýšení prostředků na „provoz 
a rozvoj vnitřního trhu zboží a služeb“ 
(rozpočtová položka 02 03 01) a také na 
„zlepšování přístupu malých a středních 
podniků k financování“ (položka 02 02 02) 
a na „podpůrné výdaje na Program pro 
konkurenceschopnost podniků a malých 
a středních podniků COSME“ (rozpočtová 
položka 02 01 04 01) vzhledem k tomu, že 
tato tři opatření jsou klíčová pro posílení 
hospodářského růstu v Unii;

7. vítá zvýšení prostředků na „provoz 
a rozvoj vnitřního trhu zboží a služeb“ 
(rozpočtová položka 02 03 01) pro účely 
dozoru nad trhem a vytvoření sítě EU pro 
shodu výrobků a také na „zlepšování 
přístupu malých a středních podniků 
k financování“ (položka 02 02 02) a na 
„podpůrné výdaje na Program pro 
konkurenceschopnost podniků a malých 
a středních podniků COSME“ (rozpočtová 
položka 02 01 04 01) vzhledem k tomu, že 
tato tři opatření jsou klíčová pro posílení 
hospodářského růstu v Unii; velice lituje 
toho, že Rada snížila prostředky 
v rozpočtových položkách 02 03 01 a 02 
02 02;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Maria Da Graça Carvalho

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje důležitost 
ambiciózního přístupu rozpočtu EU 
k odvětví služeb podnikům, ve kterém 
pracují dvě třetiny veškerých pracovních 
sil v EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Pascal Arimont

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. v tomto ohledu upozorňuje na to, 
že malé a střední podniky jsou zásadní 
součástí ekonomiky Unie a hrají klíčovou 
roli při vytváření pracovních míst po celé 
Unii, a vidí potřebu vytvořit a ještě více 
podporovat podnikatelské prostředí 
příznivé pro malé a střední podniky; 
zdůrazňuje proto, že zlepšování přístupu 
malých a středních podniků k financování 
je i nadále pro výbor IMCO klíčovou 
prioritou v rozpočtu na rok 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Pascal Arimont

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje, že Program pro 
konkurenceschopnost podniků a malých 
a středních podniků (COSME) je 
zásadním nástrojem pro podněcování 
kultury podnikání, pro podporu 
stávajících malých a středních podniků 
a pro zajištění konkurenceschopnosti, 
udržitelnosti a růstu; vyzývá zejména 
k posílení akcelerátoru Evropské rady pro 
inovace (nástroje pro MSP), který 
poskytuje rozhodující podporu pro malé 
a střední podniky s radikálně novými 
myšlenkami a inovativními řešeními, 
která lze uplatnit na trhu; domnívá se, že 
rozpočet Unie a přístup k financím, které 
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se o něj opírají, je klíčovým nástrojem při 
snaze učinit startupy, mikropodniky 
a malé a střední podniky 
konkurenceschopnějšími 
a inovativnějšími a pěstuje 
podnikatelského ducha v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
John Howarth

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. připomíná, že Komise a členské 
státy již mají značné zpoždění 
v plánovaném provádění celního kodexu 
Unie, a v důsledku toho vyjadřuje hluboké 
politování nad snížením rozpočtových 
prostředků na „podporu fungování 
a modernizace celní unie“ (rozpočtová 
položka 14 02 01), které by mohlo vést 
k dalšímu zpoždění;

9. připomíná, že Komise a členské 
státy již mají značné zpoždění 
v plánovaném provádění celního kodexu 
Unie, a v důsledku toho vyjadřuje hluboké 
politování nad snížením rozpočtových 
prostředků na „podporu fungování 
a modernizace celní unie“ (rozpočtová 
položka 14 02 01), které by mohlo vést 
k dalšímu zpoždění a mohlo by 
komplikovat fungování vnitřního trhu; 
připomíná, že plné a jednotné provádění 
kodexu je zásadní pro lepší ochranu 
občanů a finančních zájmů Unie 
a elektronický celní systém je prioritní 
politikou pro lepší fungování vnitřního 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Jiří Pospíšil

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. připomíná, že Komise a členské 9. připomíná, že Komise a členské 
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státy již mají značné zpoždění 
v plánovaném provádění celního kodexu 
Unie, a v důsledku toho vyjadřuje hluboké 
politování nad snížením rozpočtových 
prostředků na „podporu fungování 
a modernizace celní unie“ (rozpočtová 
položka 14 02 01), které by mohlo vést 
k dalšímu zpoždění;

státy již mají značné zpoždění 
v plánovaném provádění celního kodexu 
Unie, a v důsledku toho důrazně odmítá 
snížení rozpočtových prostředků na 
„podporu fungování a modernizace celní 
unie“ (rozpočtová položka 14 02 01), které 
by mohlo vést k dalšímu zpoždění a mohlo 
by zhatit snahy o zvýšení efektivnosti 
celních kontrol po celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi k financování všech 
pilotních projektů a přípravných akcí 
schválených výborem IMCO.

10. vyzývá Komisi k financování všech 
pilotních projektů a přípravných akcí 
schválených výborem IMCO, včetně 
pilotního projektu „Inkluzivita na 
internetu:. přístup pro všechny“.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Carlo Fidanza

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že je důležité zaručit 
dostatečné zdroje pro financování 
a investice mikropodniků a malých 
podniků, jakož i pro transparentní 
komunikaci se spotřebiteli v EU;

Or. it
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Pozměňovací návrh 27
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Carlo Fidanza

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. navrhuje zavést, systematicky 
monitorovat a pravidelně vyhodnocovat 
zásadu co nejlepšího zhodnocení 
finančních prostředků s cílem zvýšit 
efektivitu všech evropských výdajů, což 
přispěje k vyšší účinnosti a větší přidané 
hodnotě pro evropské spotřebitele, jak 
také mnohokrát zopakoval Účetní dvůr; 
Evropská unie by měla na tuto zásadu 
klást důraz v rámci rozpočtového procesu 
a čerpání finančních prostředků EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Carlo Fidanza

Návrh stanoviska
Bod 10 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10b. vítá podporu výzkumu a inovací 
zaměřenou na digitalizaci jednotného 
trhu a evropských podniků, zejména 
mikropodniků a malých podniků; 
připomíná, že s cílem stimulovat inovace 
a inteligentní řešení, jejichž účelem je 
mimo jiné překonávat překážky bránící 
jednotnému trhu, je zásadní zaručit 
odpovídající podporu ve formě finančních 
zdrojů, a to prostřednictvím Programu 
InvestEU a programu pro jednotný trh 
a malé a střední podniky;

Or. it
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Pozměňovací návrh 29
Carlo Fidanza

Návrh stanoviska
Bod 10 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10c. připomíná, že je zapotřebí, aby se 
systém ochrany spotřebitelů náležitě 
opíral o kritéria proporcionality 
a udržitelnosti, která se odvíjejí od 
jednotlivých druhů podniků, a to obzvláště 
s ohledem na charakter a strukturu 
mikropodniků a malých podniků;

Or. it


