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Pozmeňujúci návrh 1
John Howarth

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že vnútorný trh zostáva 
jedným z najväčších a najhmatateľnejších 
úspechov Únie a prináša výhody pre 
podniky, spotrebiteľov a občanov v celej 
Európe; ďalšie prehĺbenie jednotného trhu 
a rozvoj digitálneho jednotného trhu by 
mali byť v rozpočte na rok 2020 prioritou;

2. zdôrazňuje, že vnútorný trh zostáva 
jedným z najväčších a najhmatateľnejších 
úspechov Únie a prináša výhody pre 
podniky, spotrebiteľov a občanov v celej 
Európe; ďalšie prehĺbenie vnútorného trhu 
by malo byť v rozpočte na rok 2020 
prioritou a osobitná pozornosť by sa mala 
venovať dokončeniu digitálneho 
jednotného trhu v záujme pretrvávajúcej 
konkurencieschopnosti podnikov EÚ a 
ochrany spotrebiteľov v celej Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Jiří Pospíšil

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že vnútorný trh zostáva 
jedným z najväčších a najhmatateľnejších 
úspechov Únie a prináša výhody pre 
podniky, spotrebiteľov a občanov v celej 
Európe; ďalšie prehĺbenie jednotného trhu 
a rozvoj digitálneho jednotného trhu by 
mali byť v rozpočte na rok 2020 prioritou;

2. zdôrazňuje, že vnútorný trh zostáva 
jedným z najväčších a najhmatateľnejších 
úspechov Únie a prináša výhody pre 
podniky, spotrebiteľov a občanov v celej 
Európe; ďalšie prehĺbenie jednotného trhu 
a rozvoj digitálneho jednotného trhu by 
mali byť v rozpočte na rok 2020 prioritou; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité 
systematicky monitorovať pokrok, 
odhaľovať vznikajúce problémy a 
poskytovať politické odporúčania pre 
ďalší rozvoj digitálneho jednotného trhu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3
Carlo Fidanza

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že vnútorný trh zostáva 
jedným z najväčších a najhmatateľnejších 
úspechov Únie a prináša výhody pre 
podniky, spotrebiteľov a občanov v celej 
Európe; ďalšie prehĺbenie jednotného trhu 
a rozvoj digitálneho jednotného trhu by 
mali byť v rozpočte na rok 2020 prioritou;

2. zdôrazňuje, že vnútorný trh zostáva 
jedným z najväčších a najhmatateľnejších 
úspechov Únie a prináša výhody pre 
podniky vrátane mikropodnikov a malých 
podnikov, spotrebiteľov a občanov v celej 
Európe; ďalšie prehĺbenie jednotného trhu 
a rozvoj digitálneho jednotného trhu by 
mali byť v rozpočte na rok 2020 prioritou;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že vnútorný trh zostáva 
jedným z najväčších a najhmatateľnejších 
úspechov Únie a prináša výhody pre 
podniky, spotrebiteľov a občanov v celej 
Európe; ďalšie prehĺbenie jednotného trhu 
a rozvoj digitálneho jednotného trhu by 
mali byť v rozpočte na rok 2020 prioritou;

2. zdôrazňuje, že vnútorný trh zostáva 
jedným z najväčších a najhmatateľnejších 
úspechov Únie a prináša výhody pre 
podniky, spotrebiteľov a občanov v celej 
Európe; ďalšie prehĺbenie jednotného trhu, 
znižovanie byrokracie brániacej voľnému 
pohybu služieb a rozvoj digitálneho 
jednotného trhu by mali byť v rozpočte na 
rok 2020 prioritou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský, Carlo Fidanza
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Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že vnútorný trh zostáva 
jedným z najväčších a najhmatateľnejších 
úspechov Únie a prináša výhody pre 
podniky, spotrebiteľov a občanov v celej 
Európe; ďalšie prehĺbenie jednotného trhu 
a rozvoj digitálneho jednotného trhu by 
mali byť v rozpočte na rok 2020 prioritou;

2. zdôrazňuje, že vnútorný trh zostáva 
jedným z najväčších a najhmatateľnejších 
úspechov Únie so skutočným vplyvom na 
hospodársky rast v členských štátoch a 
prináša výhody pre podniky, spotrebiteľov 
a občanov v celej Európe; ďalšie 
prehĺbenie jednotného trhu a rozvoj 
digitálneho jednotného trhu by mali byť v 
rozpočte na rok 2020 prioritou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
John Howarth

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam silnej 
spotrebiteľskej politiky, ktorá 
spotrebiteľom poskytuje ochranu a 
predvídateľnosť, a to offline aj online, a 
zabezpečuje dôveru podnikov v to, že svoje 
tovary a služby môžu poskytovať na celom 
vnútornom trhu;

3. zdôrazňuje, že spotreba domácností 
predstavovala 54,4 % HDP EÚ (v roku 
2017), a teda význam silnej spotrebiteľskej 
politiky, ktorá spotrebiteľom poskytuje 
ochranu a predvídateľnosť, a to offline aj 
online, a zabezpečuje dôveru podnikov v 
to, že svoje tovary a služby môžu 
poskytovať na celom vnútornom trhu; 
zdôrazňuje, že výzvy pre spotrebiteľov 
naďalej existujú v digitálnej aj vo fyzickej 
sfére, a preto je mimoriadne dôležité 
posilniť vzdelávanie a informovanosť 
spotrebiteľov a občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Alexandra Geese
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam silnej 
spotrebiteľskej politiky, ktorá 
spotrebiteľom poskytuje ochranu a 
predvídateľnosť, a to offline aj online, a 
zabezpečuje dôveru podnikov v to, že svoje 
tovary a služby môžu poskytovať na celom 
vnútornom trhu;

3. zdôrazňuje význam silnej 
spotrebiteľskej politiky, ktorá 
spotrebiteľom poskytuje ochranu a 
predvídateľnosť, a to offline aj online, 
chráni ich záujmy, bezpečnosť a 
informovanosť, zlepšuje dôveru podnikov 
v to, že svoje tovary a služby môžu 
poskytovať na celom vnútornom trhu, a 
zaisťuje dohľad nad trhom a 
dodržiavanie a presadzovanie práva EÚ a 
vnútroštátneho práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Jiří Pospíšil

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam silnej 
spotrebiteľskej politiky, ktorá 
spotrebiteľom poskytuje ochranu a 
predvídateľnosť, a to offline aj online, a 
zabezpečuje dôveru podnikov v to, že svoje 
tovary a služby môžu poskytovať na celom 
vnútornom trhu;

3. zdôrazňuje význam silnej 
spotrebiteľskej politiky, ktorá 
spotrebiteľom prináša ochranu a 
predvídateľnosť a bojuje proti nekalým 
obchodným praktikám, a to offline aj 
online, a zabezpečuje dôveru podnikov v 
to, že svoje tovary a služby môžu 
poskytovať na celom vnútornom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Markus Buchheit

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam silnej 
spotrebiteľskej politiky, ktorá 
spotrebiteľom poskytuje ochranu a 
predvídateľnosť, a to offline aj online, a 
zabezpečuje dôveru podnikov v to, že svoje 
tovary a služby môžu poskytovať na celom 
vnútornom trhu;

3. zdôrazňuje význam silnej 
spotrebiteľskej politiky, ktorá 
spotrebiteľom poskytuje ochranu a 
predvídateľnosť, a to offline aj online, a 
zabezpečuje dôveru podnikov v to, že svoje 
tovary a služby môžu poskytovať na celom 
vnútornom trhu, pričom sa takisto 
obmedzuje byrokratické zaťaženie pre 
MSP na minimálnu úroveň;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam silnej 
spotrebiteľskej politiky, ktorá 
spotrebiteľom poskytuje ochranu a 
predvídateľnosť, a to offline aj online, a 
zabezpečuje dôveru podnikov v to, že svoje 
tovary a služby môžu poskytovať na celom 
vnútornom trhu;

3. zdôrazňuje význam silnej 
a efektívne vykonávanej spotrebiteľskej 
politiky, ktorá spotrebiteľom poskytuje 
ochranu a predvídateľnosť, a to offline aj 
online, a zabezpečuje dôveru podnikov v 
to, že svoje tovary a služby môžu 
poskytovať na celom vnútornom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam silnej 
spotrebiteľskej politiky, ktorá 
spotrebiteľom poskytuje ochranu a 
predvídateľnosť, a to offline aj online, a 

3. zdôrazňuje význam silnej 
spotrebiteľskej politiky, ktorá 
spotrebiteľom poskytuje skutočnú ochranu 
a predvídateľnosť, a to offline aj online, a 
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zabezpečuje dôveru podnikov v to, že svoje 
tovary a služby môžu poskytovať na celom 
vnútornom trhu;

zabezpečuje dôveru podnikov v to, že svoje 
tovary a služby môžu poskytovať na celom 
vnútornom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Carlo Fidanza

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je dôležité primerane 
financovať prechod na plne 
automatizovanú colnú operáciu v záujme 
väčšej efektívnosti pre európske 
spoločnosti a jednoduchšej ochrany 
spotrebiteľov;

4. zdôrazňuje, že je dôležité primerane 
financovať prechod na plne 
automatizovanú colnú operáciu v záujme 
väčšej konkurencieschopnosti pre 
európske spoločnosti a jednoduchšej 
ochrany spotrebiteľov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 13
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je dôležité primerane 
financovať prechod na plne 
automatizovanú colnú operáciu v záujme 
väčšej efektívnosti pre európske 
spoločnosti a jednoduchšej ochrany 
spotrebiteľov;

4. zdôrazňuje, že je dôležité primerane 
financovať prechod na plne 
automatizovanú colnú operáciu v záujme 
väčšej efektívnosti pre európske 
spoločnosti, spravodlivej hospodárskej 
súťaže a jednoduchšej ochrany 
spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Jiří Pospíšil
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je dôležité primerane 
financovať prechod na plne 
automatizovanú colnú operáciu v záujme 
väčšej efektívnosti pre európske 
spoločnosti a jednoduchšej ochrany 
spotrebiteľov;

4. zdôrazňuje, že je dôležité primerane 
financovať prechod na plne 
automatizovanú colnú operáciu v záujme 
väčšej efektívnosti pre európske 
spoločnosti a jednoduchšej ochrany 
spotrebiteľov; na tento účel je nevyhnutné 
zvýšiť financovanie programu Colníctvo 
2020, ktorý obsahuje mechanizmy 
spolupráce umožňujúce colným orgánom 
a úradníkom v celej Únii vymieňať si a 
zdieľať informácie a najlepšie postupy a 
zabezpečovať finančné prostriedky na 
nákup a údržbu moderného a efektívneho 
vybavenia na colné kontroly;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Maria Da Graça Carvalho

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje význam zvýšenia 
rozpočtu na informačné a komunikačné 
technológie v záujme dokončenia 
digitálneho jednotného trhu s cieľom 
posilniť konkurencieschopnosť Európy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Jiří Pospíšil

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje význam jednotného 
trhu so službami; vyzýva EÚ, aby 
vyčlenila dodatočné finančné prostriedky 
na dokončenie vnútorného trhu so 
službami a aby nabádala na rozvoj nových 
a inovatívnych služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Carlo Fidanza

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. požaduje, aby rozpočet na rok 
2020 prispel k naplneniu priorít 
stanovených v európskom semestri, 
konkrétne k dosiahnutiu vysokokvalitných 
investícií a reforiem, ktoré sú zamerané 
na zvýšenie konkurencieschopnosti a 
produktivity podnikov vrátane 
mikropodnikov a malých podnikov a na 
ďalšie prehlbovanie jednotného trhu a 
napokon na vytvorenie digitálneho 
jednotného trhu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 18
John Howarth

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta skutočnosť, že Komisia vo 
svojom návrhu rozpočtu vyčlenila 
primeraný rozpočet na väčšinu hlavných 

6. víta skutočnosť, že Komisia vo 
svojom návrhu rozpočtu vyčlenila 
primeraný rozpočet na väčšinu hlavných 
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priorít výboru IMCO, a vyzýva Radu, aby 
tieto rozpočtové prostriedky potvrdila;

priorít výboru IMCO vrátane vnútorného 
trhu s tovarom a so službami, podpory pre 
MSP, ochrany spotrebiteľa a 
konkurencieschopnosti, a vyzýva Radu a 
Parlament, aby tieto rozpočtové 
prostriedky schválili v rozpočte na rok 
2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
John Howarth

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. víta zvýšenie rozpočtových 
prostriedkov na „fungovanie a rozvoj 
vnútorného trhu s tovarom a so službami“ 
(rozpočtový riadok 02 03 01), ako aj na 
„zlepšenie prístupu k financovaniu pre 
MSP“ (rozpočtový riadok 02 02 02) a na 
„podporné výdavky na program COSME“ 
(rozpočtový riadok 02 01 04 01), keďže 
tieto tri opatrenia majú zásadný význam 
pre oživenie hospodárskeho rastu v Únii;

7. víta zvýšenie rozpočtových 
prostriedkov na „fungovanie a rozvoj 
vnútorného trhu s tovarom a so službami“ 
(rozpočtový riadok 02 03 01), na účely 
dohľadu nad trhom a zriadenia siete EÚ 
pre súlad výrobkov, ako aj na „zlepšenie 
prístupu k financovaniu pre MSP“ 
(rozpočtový riadok 02 02 02) a na 
„podporné výdavky na program COSME“ 
(rozpočtový riadok 02 01 04 01), keďže 
tieto tri opatrenia majú zásadný význam 
pre oživenie hospodárskeho rastu v Únii; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že 
Rada znížila prostriedky v rozpočtových 
riadkoch 02 03 01 a 02 02 02;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Maria Da Graça Carvalho

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje význam ambiciózneho 
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prístupu k rozpočtu EÚ v odvetví služieb 
pre podniky, ktorý predstavuje dve tretiny 
celkovej pracovnej sily EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Pascal Arimont

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
malé a stredné podniky (MSP) sú 
nevyhnutnou súčasťou hospodárstva 
Únie a zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
vytváraní pracovných miest v celej Únii, a 
domnieva sa, že je potrebné vytvárať a 
ďalej podporovať podnikateľské 
prostredie priaznivé pre MSP; preto 
zdôrazňuje, že zlepšenie prístupu MSP k 
finančným prostriedkom je aj naďalej 
kľúčovou prioritou výboru IMCO v rámci 
rozpočtu na rok 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Pascal Arimont

Návrh stanoviska
Odsek 8b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. zdôrazňuje, že Program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a malé a 
stredné podniky (COSME) je kľúčovým 
nástrojom na podporu podnikateľskej 
kultúry, podporu existujúcich MSP a 
zabezpečenie konkurencieschopnosti, 
udržateľnosti a rastu; vyzýva najmä na 
posilnenie akcelerátora Európskej rady 
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pre inováciu (nástroj pre MSP), keďže 
poskytuje rozhodujúcu podporu pre MSP 
s radikálne novými myšlienkami a 
obchodovateľnými inovatívnymi 
riešeniami; domnieva sa, že rozpočet Únie 
a prístup k financiám s jeho podporou je 
kľúčovým nástrojom pri zvyšovaní 
konkurencieschopnosti a inovatívnosti 
startupov, mikropodnikov a MSP a 
posilňuje podnikateľského ducha v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
John Howarth

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. pripomína, že Komisia a členské 
štáty už nahromadili oneskorenia pri 
plánovanom vykonávaní Colného kódexu 
Únie, a preto vyjadruje hlboké poľutovanie 
nad znížením rozpočtových prostriedkov 
na „podporu fungovania a modernizácie 
colnej únie“ (rozpočtový riadok 14 02 01), 
čo by mohlo viesť k ďalším oneskoreniam;

9. pripomína, že Komisia a členské 
štáty už nahromadili oneskorenia pri 
plánovanom vykonávaní Colného kódexu 
Únie, a preto vyjadruje hlboké poľutovanie 
nad znížením rozpočtových prostriedkov 
na „podporu fungovania a modernizácie 
colnej únie“ (rozpočtový riadok 14 02 01), 
čo by mohlo viesť k ďalším oneskoreniam 
a brániť fungovaniu vnútorného trhu; 
pripomína, že úplné a jednotné 
vykonávanie kódexu je nevyhnutné na 
lepšiu ochranu občanov a finančných 
záujmov Únie a elektronické colníctvo 
predstavuje prioritnú politiku pre lepšie 
fungovanie vnútorného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Jiří Pospíšil

Návrh stanoviska
Odsek 9
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. pripomína, že Komisia a členské 
štáty už nahromadili oneskorenia pri 
plánovanom vykonávaní Colného kódexu 
Únie, a preto vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad znížením rozpočtových 
prostriedkov na „podporu fungovania a 
modernizácie colnej únie“ (rozpočtový 
riadok 14 02 01), čo by mohlo viesť k 
ďalším oneskoreniam;

9. pripomína, že Komisia a členské 
štáty už nahromadili oneskorenia pri 
plánovanom vykonávaní Colného kódexu 
Únie, a preto dôrazne odmieta zníženie 
rozpočtových prostriedkov na „podporu 
fungovania a modernizácie colnej únie“ 
(rozpočtový riadok 14 02 01), čo by mohlo 
viesť k ďalším oneskoreniam a 
podkopávať zlepšovanie efektívnosti 
colných kontrol v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby financovala 
všetky pilotné projekty a prípravné akcie 
schválené výborom IMCO.

10. vyzýva Komisiu, aby financovala 
všetky pilotné projekty a prípravné akcie 
schválené výborom IMCO vrátane 
pilotného projektu „Inkluzívnosť 
internetu: prístup pre všetkých“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Carlo Fidanza

Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné zdroje na 
financovanie mikropodnikov a malých 
podnikov a na investovanie do nich, ako 
aj na transparentnú komunikáciu so 
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spotrebiteľmi v EÚ;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 27
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Carlo Fidanza

Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. navrhuje zaviesť, systematicky 
monitorovať a pravidelne hodnotiť 
zásadu „hodnoty za peniaze“ s cieľom 
zvýšiť efektívnosť všetkých európskych 
výdavkov, čo prispeje k vyššej účinnosti a 
väčšej pridanej hodnote pre európskych 
spotrebiteľov, ako to opakovane zdôraznil 
aj Dvor audítorov; Európska únia musí 
zdôrazňovať túto zásadu v rámci 
rozpočtového postupu a čerpania 
finančných prostriedkov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Carlo Fidanza

Návrh stanoviska
Odsek 10 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10b. víta podporu výskumu a inovácie, 
ktoré sú zamerané na digitalizáciu 
jednotného trhu a európskych podnikov, 
najmä mikropodnikov a malých podnikov; 
pripomína, že je zásadne dôležité zaručiť 
primeranú podporu vo forme finančných 
zdrojov poskytovaných prostredníctvom 
Programu InvestEU a Programu pre 
jednotný trh a MSP s cieľom stimulovať 
inováciu a prijímanie inteligentných 
riešení zameraných aj na prekonanie 
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prekážok jednotného trhu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 29
Carlo Fidanza

Návrh stanoviska
Odsek 10c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10c. upriamuje pozornosť na 
požiadavku, aby systém ochrany 
spotrebiteľov primeraným spôsobom 
podporovali kritériá proporcionality a 
udržateľnosti v závislosti od rôznych typov 
podnikov, a to s osobitným ohľadom na 
charakter a štruktúru mikropodnikov a 
malých podnikov;

Or. it


