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***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro 
jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, 
a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, 
(EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0441),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 43 odst. 2, čl. 168 odst. 4 písm. b) a články 114, 173 a 
338 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj 
návrh Parlamentu (C8-0254/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne xxxx1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne xxxx2,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska 
Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro 
zemědělství a rozvoj venkova, Rozpočtového výboru a Výboru pro dopravu a cestovní 
ruch (A8-0000/2018),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

                                               
1 [Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0.].
2 [Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0.].
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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 
jednotný trh určený k posílení vnitřního 
trhu a zlepšení jeho fungování v 
oblastech, jako jsou konkurenceschopnost 
podniků, zejména mikropodniků a malých 
a středních podniků, normalizace, ochrana 
spotřebitele, potravinový řetězec
a evropská statistika (dále jen „program“). 
Program by měl být zaveden na dobu 
trvání sedmi let od roku 2021 do roku 
2027.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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 

(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, včetně odvětví 
cestovního ruchu, 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
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

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 je založen na 
zásadách spravedlnosti a 
transparentnosti, 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 lépe monitorovat vývoj na 
vnitřním trhu, včetně dopadu nových 
technologií a inovativních obchodních 
modelů, identifikovat a odstranit zbývající 
překážky a zajistit regulační rámec, který 
dokáže zohlednit nové inovativní obchodní 



PE628.465v01-00 8/34 PR\1164319CS.docx

CS

modely, včetně sociálního podnikání.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

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 
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.

(10) Regulační překážky na vnitřním 
trhu byly u řady průmyslových výrobků 
odstraněny pomocí preventivních 
mechanismů, přijetí společných pravidel a 
norem, 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 za 
předpokladu, že dotyčný členský stát 
nevznesl proti jeho uvedení na trh 
námitku. Nedostatečné uplatňování 
vzájemného uznávání však komplikuje 
situaci společností, které se snaží o vstup 
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, a to prostřednictvím cíleného 
zvyšování povědomí a cílené odborné 
přípravy, prostřednictvím podpory 
kontaktních míst pro výrobky a 
prostřednictvím lepší spolupráce mezi 
příslušnými orgány pro vzájemné 
uznávání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

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 vyjasnění odpovědnosti, stejně 
jako důsledná pravidla pro vymáhání
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 a 
zajišťuje bezpečnost a ochranu uživatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(12) Uvádění výrobků, jež nejsou v 
souladu s právem Unie, na trh – bez ohledu 
na to, zda jsou výrobky uváděny na trh 
tradičními nebo elektronickými prostředky 
a zda jsou vyráběny v Unii nebo vstupují 
do Unie ze třetích zemí – ohrožuje 
evropské občany a spotřebitele. 
Hospodářské subjekty, které prodávají 
vyhovující výrobky, čelí narušení 
hospodářské soutěže ze strany těch, jejichž 
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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.

výrobky nejsou v souladu s pravidly 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, označit odpovědný subjekt v 
rámci své jurisdikce nebo provádět 
hodnocení rizik nebo bezpečnostní testy, 
jelikož nemají fyzický přístup výrobkům. 
Program by se měl proto snažit posílit 
soulad výrobků posílením dozoru nad 
trhem, poskytnutím jednoznačných, 
transparentních a ucelených pokynů 
hospodářským subjektům, 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, 
zejména zajištěním důsledného provádění 
ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/8581a, aby 
se zabránilo prodeji výrobků, které nejsou 
v souladu s předpisy, evropským 
občanům.

__________________

1a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 
2018 o schvalování motorových vozidel 
a jejich přípojných vozidel, jakož 
i systémů, konstrukčních částí 
a samostatných technických celků 
určených pro tato vozidla a o dozoru nad 
trhem s nimi, o změně nařízení (ES) 
č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení 
směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 
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14.6.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Bezpečnost výrobků je společným 
zájmem nás všech. Subjekty posuzování 
shody ověřují, zda výrobky splňují 
požadavky na bezpečnost, předtím než jsou 
uvedeny na trh. Je proto nanejvýš důležité, 
aby subjekty posuzování shody byly 
spolehlivé a kompetentní. Unie zavedla 
systém akreditace subjektů posuzování 
shody, kterým se ověřuje jejich 
způsobilost, nestrannost a nezávislost. 
Nyní je hlavní výzvou udržení 
akreditačního systému v souladu 
s nejnovějším stavem techniky a zajištění, 
aby se používal stejně přísně v celé Unii. 
Program by měl tudíž prosazovat opatření, 
jimiž se zajistí, že subjekty posuzování 
shody budou nadále splňovat regulatorní 
požadavky a že se zdokonalí evropský 
akreditační systém, a to zejména v nových 
oblastech politiky, podporou Evropské 
spolupráce v akreditaci (EA) stanovené v 
článku 14 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 765/200848.

(13) Bezpečnost výrobků je společným 
zájmem nás všech. Subjekty posuzování 
shody ověřují, zda výrobky splňují 
požadavky na bezpečnost, předtím než jsou 
uvedeny na trh. Je proto nanejvýš důležité, 
aby subjekty posuzování shody byly 
spolehlivé a kompetentní. Unie zavedla 
systém akreditace subjektů posuzování 
shody, kterým se ověřuje jejich 
způsobilost, nestrannost a nezávislost. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 765/200848 však bylo na 
vnitrostátní úrovni uplatňováno mnoha 
různými způsoby. Tyto rozdíly se týkají 
rozdělení pravomocí mezi orgány dozoru 
nad trhem a vnitřních koordinačních 
mechanismů na vnitrostátní úrovni, 
úrovně vynaložených finančních zdrojů 
určených pro dozor nad trhem, strategií 
dozoru nad trhem a přístupů k 
němu, pravomocí, pokud jde o 
nevyhovující výrobky, a úrovně pokut v 
případě nesouladu výrobků, což vede 
k roztříštěnému vymáhání 
harmonizačních právních předpisů Unie. 
V důsledku této roztříštěnosti je dozor nad 
trhem v některých členských státech méně 
důsledný než v jiných, což by mohlo mít za 
následek omezení odrazujícího 
účinku, nestejné podmínky pro podniky v 
některých členských státech a mohlo by to 
vést k nestejné úrovni bezpečnosti výrobků 
v Unii. Nyní je hlavní výzvou udržení 
akreditačního systému v souladu 
s nejnovějším stavem techniky a zajištění, 
aby se používal stejně přísně v celé Unii. 
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Program by měl tudíž prosazovat opatření, 
jimiž se zajistí, že subjekty posuzování 
shody budou nadále splňovat regulatorní 
požadavky a že se zdokonalí evropský 
akreditační systém, a to zejména v nových 
oblastech politiky, podporou Evropské 
spolupráce v akreditaci (EA) stanovené v 
článku 14 nařízení (ES) č. 765/2008.

__________________ __________________

48 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, 
kterým se stanoví požadavky na akreditaci 
a dozor nad trhem týkající se uvádění 
výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení 
(EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 
13.8.2008, s. 30).

48 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, 
kterým se stanoví požadavky na akreditaci 
a dozor nad trhem týkající se uvádění 
výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení 
(EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 
13.8.2008, s. 30).

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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) Rozvoj elektronického obchodu 
přináší určité problémy v oblasti ochrany 
zdraví a bezpečnosti koncových uživatelů 
v případě nevyhovujících výrobků. Jelikož 
spotřebitelské trhy neznají vzhledem 
k rozvoji elektronického obchodu 
a cestovních služeb hranic, je důležité 
zajistit, aby spotřebitelé s bydlištěm v Unii 
mohli požívat rovnocenné 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, pokud jde o výměnu informací o 
nevyhovujících výrobcích, o vědeckém 
vývoji a nových technologiích, o 
vznikajících rizicích a o dalších aspektech 
spojených s kontrolními činnostmi.
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Or. en

Pozměňovací návrh 9

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 vysoce kvalitní 
veřejné služby zaměřené na uživatele a 
dále zintenzivnit úsilí v oblasti zavádění 
elektronické veřejné správy a e-
governmentu. 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 dostupnost 
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. Stávající nástroje pro správu 
vnitřního trhu již plní důležitou úlohu při 
napomáhání dosažení těchto cílů. Za 
tímto účelem a s cílem udržet krok s 
vývojem technologií a trhu, stejně jako s 
novými výzvami v oblasti regulace 
a prosazování právních předpisů by měl 
program podporovat zvyšování kvality, 
viditelnosti a transparentnosti a 
bezpečnosti nástrojů pro správu vnitřního 
trhu. Program by proto měl podporovat 
mimo jiné stávající nástroje pro správu 
vnitřního trhu: portál Vaše Evropa, který 
by měl být páteří chystané jednotné
digitální brány, Vaše Evropa – Poradenství, 
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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 

(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 
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trhu – zejména pokud jde o umělou 
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 – zejména pokud jde o vývoj v oblasti 
digitálních technologií, umělou 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

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

(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 
přežití, jakož i na ochotu nových 
podnikatelů převzít životaschopné podniky 
v rámci nástupnictví podniků. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat 
mikropodnikům, podnikům, které se 
zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům. Pozornost je třeba 
věnovat rovněž potenciálním, novým a 
mladým podnikatelům a podnikatelkám a 
také dalším specifickým cílovým 
skupinám, jako jsou starší lidé, migranti a 
podnikatelé, kteří jsou příslušníky 
sociálně znevýhodněných nebo 
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zranitelných skupin, například zdravotně 
postiženým, a dále podpoře převádění 
podniků, rozdělení podniků odštěpením a 
druhým šancím pro podnikatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Program by měl mít za cíl zvyšovat 
informovanost spotřebitelů, podniků, 
občanské společnosti a orgánů o právních 
předpisech Unie o ochraně spotřebitele 
a bezpečnosti a posilovat postavení 
spotřebitelů a organizací, jež je zastupují, 
na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, a 
to zejména podporou Evropské organizace 
spotřebitelů (Bureau Européen des Unions 
de Consommateurs, BEUC), která je 
uznávanou nevládní organizací 
s dlouholetou tradicí zastupující zájmy 
spotřebitelů v souvislosti se všemi 
příslušnými politikami Unie, a Evropské 
asociace pro koordinaci zastoupení 
spotřebitelů při normalizaci (ANEC), která 
zastupuje zájmy spotřebitelů v souvislosti s 
otázkami normalizace. Tím by měla být 
věnována zvláštní pozornost novým 
potřebám trhu, pokud jde o podporu 
udržitelné spotřeby a prevenci zranitelnosti 
i problémy, které přináší digitalizace 
hospodářství nebo vývoj nových vzorců 
spotřeby a obchodních modelů. Program 
by měl podporovat shromažďování 
příslušných informací o trzích, politických 
výzvách, nových problémech a chováních, 
jakož i zveřejňování spotřebitelských 
srovnávacích přehledů Unie.

(37) Program by měl mít za cíl zvyšovat 
informovanost spotřebitelů, podniků, 
občanské společnosti a orgánů o právních 
předpisech Unie o ochraně spotřebitele 
a bezpečnosti a posilovat postavení 
spotřebitelů a organizací, jež je zastupují, 
na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, a 
to zejména podporou Evropské organizace 
spotřebitelů (Bureau Européen des Unions 
de Consommateurs, BEUC), která je 
uznávanou nevládní organizací 
s dlouholetou tradicí zastupující zájmy 
spotřebitelů v souvislosti se všemi 
příslušnými politikami Unie, a Evropské 
asociace pro koordinaci zastoupení 
spotřebitelů při normalizaci (ANEC), která 
zastupuje zájmy spotřebitelů v souvislosti s 
otázkami normalizace. Tím by měla být 
věnována zvláštní pozornost novým 
potřebám trhu, pokud jde o podporu 
udržitelné spotřeby a prevenci zranitelnosti 
i problémy, které přináší digitalizace 
hospodářství, propojené výrobky, internet 
věcí, umělá inteligence a používání 
algoritmů nebo vývoj nových vzorců 
spotřeby a obchodních modelů, zejména v 
oblasti sociálního podnikání a ekonomiky 
sdílení. Program by měl podporovat 
shromažďování příslušných informací 
o trzích, politických výzvách, nových 
problémech a chováních, jakož i 
zveřejňování spotřebitelských 
srovnávacích přehledů Unie.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Síť evropských spotřebitelských 
center pomáhá spotřebitelům požívat práva 
spotřebitele v Unii při nákupu zboží 
a služeb přes hranice na vnitřním trhu 
a v EHP, a to jak on-line, tak při cestování. 
Tato silná síť zahrnující třicet center, která 
je spolufinancována programy Unie 
v oblasti spotřebitele již déle než deset let, 
prokázala svoji přidanou hodnotu pro 
posilování důvěry spotřebitelů 
a obchodníků ve vnitřní trh. Ročně vyřídí 
přes 100 000 žádostí spotřebitelů a svými 
informačními aktivitami v tisku a na 
internetu osloví miliony občanů. Patří 
k nejoceňovanějším asistenčním sítím pro 
občany v Unii a většina z jejích center 
provozuje kontaktní místa pro právní 
předpisy upravující vnitřní trh, jako je 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES59; z hodnocení této sítě 
vyplynulo, že je důležité, aby zůstala 
nadále v provozu. Síť rovněž hodlá uzavřít 
dohody o vzájemnosti s podobnými 
subjekty v třetích zemích.

(39) Program by měl rovněž podporovat 
síť evropských spotřebitelských center, 
která pomáhají spotřebitelům požívat 
práva spotřebitele v Unii při nákupu zboží 
a služeb přes hranice na vnitřním trhu 
a v EHP, a to jak on-line, tak při cestování. 
Tato silná síť zahrnující třicet center, která 
je spolufinancována programy Unie 
v oblasti spotřebitele již déle než deset let, 
prokázala svoji přidanou hodnotu pro 
posilování důvěry spotřebitelů 
a obchodníků ve vnitřní trh. Ročně vyřídí 
přes 100 000 žádostí spotřebitelů a svými 
informačními aktivitami v tisku a na 
internetu osloví miliony občanů. Patří 
k nejoceňovanějším asistenčním sítím pro 
občany v Unii a většina z jejích center 
provozuje kontaktní místa pro právní 
předpisy upravující vnitřní trh, jako je 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES59; z hodnocení této sítě 
vyplynulo, že je důležité, aby zůstala 
nadále v provozu. Síť evropských 
spotřebitelských center může být také 
důležitým zdrojem informací o výzvách a 
problémech, s nimiž se spotřebitelé 
potýkají na místní úrovni a které jsou 
významné z hlediska tvorby politik Unie a 
ochrany zájmů spotřebitelů. Program by 
proto měl umožňovat budování a 
posilování součinnosti mezi zastupováním 
spotřebitelů na místní úrovni a na úrovni 
Unie s cílem posílit prosazování zájmů 
spotřebitelů. Síť rovněž hodlá uzavřít 
dohody o vzájemnosti s podobnými 
subjekty v třetích zemích.

__________________ __________________
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59 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/123/ES ze dne 
12. prosince 2006 o službách na vnitřním 
trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36).

59 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/123/ES ze dne 
12. prosince 2006 o službách na vnitřním 
trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36).

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Kontrola účelnosti spotřebitelského 
a marketingového práva EU, kterou 
provedla Komise v květnu 2017, ukázala, 
že je potřeba lépe prosazovat pravidla 
a usnadňovat nápravu v případech, kdy 
jsou spotřebitelé nedodržením 
spotřebitelského práva poškozeni. Na 
základě toho Komise v dubnu 2018 přijala 
„novou politiku pro spotřebitele“ s cílem 
zajistit mimo jiné rovné zacházení se 
spotřebiteli na celém vnitřním trhu, pokud 
jde o dvojí normy kvality, posílení kapacit 
členských států pro prosazování právních 
předpisů, zvýšení bezpečnosti výrobků, 
posílení mezinárodní spolupráce a nové 
možnosti nápravy, zejména 
prostřednictvím žalob podaných 
v zastoupení kvalifikovanými subjekty. 
Program by měl mít za cíl podporu 
spotřebitelské politiky pomocí zvyšování 
informovanosti a získávání znalostí, 
budování kapacit a výměny osvědčených 
postupů organizací spotřebitelů a orgánů 
odpovědných za ochranu spotřebitele, 
vytváření sítí a rozvoje průzkumu trhu, 
posilování vědomostní základny obsahující 
informace o fungování vnitřního trhu mimo 
jiné pro spotřebitele, informační systémy 
a komunikační nástroje.

(40) Kontrola účelnosti spotřebitelského 
a marketingového práva EU, kterou 
provedla Komise v květnu 2017, ukázala, 
že je potřeba lépe prosazovat pravidla 
a usnadňovat nápravu v případech, kdy 
jsou spotřebitelé nedodržením 
spotřebitelského práva poškozeni. Na 
základě toho Komise v dubnu 2018 přijala 
„novou politiku pro spotřebitele“ s cílem 
zajistit mimo jiné rovné zacházení se 
spotřebiteli na celém vnitřním trhu, pokud 
jde o přeshraniční případy, jako je prodej 
nevyhovujících výrobků v odvětví 
motorových vozidel, dvojí normy kvality 
výrobků nebo problémy cestujících, kteří 
uvízli na letišti v důsledku zrušení velkého 
počtu letů, posílení kapacit členských států 
pro prosazování právních předpisů, zvýšení 
bezpečnosti výrobků, posílení mezinárodní 
spolupráce a nové možnosti nápravy, 
zejména prostřednictvím žalob podaných 
v zastoupení kvalifikovanými subjekty. 
Program by měl mít za cíl podporu 
spotřebitelské politiky pomocí zvyšování 
informovanosti a získávání znalostí, 
budování kapacit a výměny osvědčených 
postupů organizací spotřebitelů a orgánů 
odpovědných za ochranu spotřebitele, 
vytváření sítí a rozvoje průzkumu trhu, 
posilování vědomostní základny obsahující 
informace o fungování vnitřního trhu mimo 
jiné pro spotřebitele, informační systémy 
a komunikační nástroje.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Opatření prováděná v rámci 
předchozích programů a rozpočtových 
položek prokázala, že jsou vhodná, a měla 
by být zachována. Nová opatření zavedená 
v rámci tohoto programu mají za cíl posílit 
zejména dobré fungování vnitřního trhu. 
V zájmu zajištění většího zjednodušení 
a flexibility při provádění programu, a tím i 
lepšího plnění jeho cílů, by opatření měla 
být vymezena pouze z hlediska celkových, 
obecných kategorií. Do programu by 
rovněž měly být doplněny seznamy 
orientačních činností týkajících se 
specifických cílů v oblasti 
konkurenceschopnosti či specifických 
činností vyplývajících z regulačních 
požadavků, jako jsou činnosti v oblasti 
normalizace, regulace potravinového 
řetězce a evropské statistiky.

(58) Opatření prováděná v rámci 
předchozích programů a rozpočtových 
položek prokázala, že jsou vhodná, a měla 
by být zachována. Nová opatření zavedená 
v rámci tohoto programu mají za cíl posílit 
zejména dobré fungování vnitřního trhu. 
V zájmu zajištění většího zjednodušení 
a flexibility při provádění programu, a tím i 
lepšího plnění jeho cílů, by opatření měla 
být vymezena pouze z hlediska celkových, 
obecných kategorií. Do programu by 
rovněž měly být doplněny seznamy 
orientačních činností týkajících se 
specifických cílů v oblasti 
konkurenceschopnosti či specifických 
činností vyplývajících z regulačních 
požadavků, jako jsou činnosti v oblasti 
dozoru nad trhem a bezpečnosti výrobků, 
spotřebitelů, normalizace, regulace 
potravinového řetězce a evropské 
statistiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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 

Toto nařízení zavádí program pro jednotný 
trh určený k posílení vnitřního trhu 
a zlepšení jeho fungování v oblasti
konkurenceschopnosti podniků, zejména
mikropodniků a malých a středních 
podniků, normalizace, ochrany 
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ve smyslu článku 13 nařízení (ES) 
č. 223/2009 (dále jen „program“).

spotřebitele, potravinového řetězce
a rámce pro financování vývoje, 
vypracovávání a šíření evropské statistiky 
(dále jen „program“).

Or. en

Pozměňovací návrh 17

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 
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;

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 
přístupu na trh, stanovováním norem, 
zajištěním jednotné a vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele, zvyšováním 
povědomí o právu Unie v oblasti 
jednotného trhu Unie 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 18

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 

a) zvýšit účinnost vnitřního trhu 
prostřednictvím:
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trhem, jakož i v oblastech práva 
obchodních společností a smluvního 
práva a mimosmluvních závazků, boje 
proti praní peněz, volného pohybu 
kapitálu, finančních služeb a hospodářské 
soutěže, včetně vývoje nástrojů správy;

Or. en

Odůvodnění

Technická úprava.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) usnadňování prevence 
a odstraňování překážek, podpory tvorby, 
provádění a prosazování práva Unie 
v oblastech vnitřního trhu se zbožím a 
službami, zadávání veřejných zakázek,
dozoru nad trhem, jakož i v oblastech 
práva obchodních společností 
a smluvního práva a mimosmluvních 
závazků, boje proti praní peněz, volného 
pohybu kapitálu, finančních služeb 
a hospodářské soutěže, včetně vývoje 
nástrojů správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) podpory účinného dozoru nad 
trhem a bezpečností výrobků v celé Unii s 
cílem zajistit, aby na trh Unie byly 
dodávány pouze bezpečné a vyhovující 
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výrobky, které nabízejí vysokou úroveň 
ochrany spotřebitelů, včetně těch, které 
jsou prodávány on-line.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

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, 
jako je například odvětví cestovního 
ruchu, modernizace průmyslu a podpory 
podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) umožňují financování evropské 
normalizace a zapojení zúčastněných stran 
do tvorby evropských norem;

i) umožňují financování evropských 
normalizačních organizací a zapojení 
zúčastněných stran do tvorby evropských 
norem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podporovat zájmy spotřebitelů 
a zajistit vysokou úroveň ochrany 
spotřebitele a bezpečnost výrobků:

d) podporovat zájmy spotřebitelů 
a zajistit jednotnou a vysokou úroveň 
ochrany spotřebitele:

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnost výrobků byla přesunuta do nového cíle v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodě ii) (novém) 
týkajícího se dozoru nad trhem a bezpečnosti výrobků.

Pozměňovací návrh 24

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 a občanské 
společnosti, posilováním jejich postavení a 
jejich vzděláváním, zajištěním vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele a udržitelné 
spotřeby, zejména podporou činností 
příslušných orgánů v oblasti prosazování 
právních předpisů a organizací 
zastupujících spotřebitele a činností v 
oblasti spolupráce, zejména při řešení 
výzev objevujících se v souvislosti s 
existujícími i nově vznikajícími 
technologiemi; zajištěním přístupu všech 
spotřebitelů k účinné nápravě a 
poskytováním přiměřených informací 
o trzích a spotřebitelích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) 396 200 000 EUR v běžných 
cenách na cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 
písm. A) bodě ii).

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se zvláštní rozpočtová položka pro financování dozoru nad trhem, bezpečnost 
výrobků a schvalování typu v souladu s posouzením dopadů programu pro jednotný trh a 
posouzením dopadů podle nařízení o prosazování a souladu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zbývající částka se použije na 
financování opatření, zejména v rámci 
cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodě 
i) a v čl. 3 odst. 2 písm. c), která se týkají 
vnitřního trhu zboží a služeb, jako jsou 
nástroje pro správu vnitřního trhu, 
politika hospodářské soutěže, vzájemné 
uznávání a normalizace.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka navrhuje upřesnit opatření, která mají být financována v rámci zbývající částky 
celkového finančního krytí.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částku uvedenou v odstavci 1 lze 
použít na technickou a správní pomoc 
určenou pro provádění programu, jako jsou 
přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní 
a hodnoticí činnosti, jakož i využívání sítí 
informačních technologií zaměřených na 
zpracování a výměnu informací, 
a využívání a vývoj nástrojů informačních 
technologií na úrovni organizace.

3. Částku uvedenou v odstavci 1 lze 
použít na technickou a správní pomoc 
určenou pro provádění programu, jako jsou 
přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní 
a hodnoticí činnosti, jakož i využívání sítí 
informačních technologií zaměřených na 
zpracování a výměnu informací, 
a využívání a vývoj nástrojů informačních 
technologií na úrovni organizace. Rozpočet 
přidělený na technickou a administrativní 
pomoc nepřesáhne 5 % hodnoty 
finančního krytí uvedeného v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Je navržen strop ve výši 5 % podílu finančního přídělu na technickou a administrativní pomoc 
programu, aby se zajistilo, že významná část finančního krytí bude věnována na konkrétní 
opatření v rámci cílů programu.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro financování jsou způsobilá 
tato opatření určená k provádění 
specifických cílů uvedených v čl. 3 odst. 2 
písm. a) bodě ii):

a) koordinace a spolupráce mezi orgány 
dozoru nad trhem a jinými příslušnými 
orgány členských států, zejména 
prostřednictvím sítě Unie pro shodu 
výrobků;

b) vývoj a správa nástrojů informačních 
technologií pro účely výměny informací o 
dozoru nad trhem a kontrol na vnějších 
hranicích;

c) podpora rozvoje společných opatření a 
testování v oblasti bezpečnosti výrobků a 
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jejich souladu s předpisy, včetně testování 
nebezpečných výrobků, propojených 
výrobků a výrobků prodávaných on-line;

d) spolupráce, výměna osvědčených 
postupů a společné projekty mezi orgány 
dozoru nad trhem a příslušnými orgány ze 
třetích zemí;

e) podpora strategií dozoru nad trhem, 
shromažďování znalostí a informací, 
zkušební kapacity a zařízení, vzájemné 
hodnocení, vzdělávací programy, 
technická pomoc a budování kapacit 
orgánů dozoru nad trhem;

f) opatření zaměřená na nová 
bezpečnostní a hospodářská rizika 
spojená s globalizací výrobního řetězce, 
přímým prodejem na internetu a 
nepřetržitými inovacemi spotřebitelských 
výrobků a služeb; a

g) hodnocení postupů schvalování typu a 
ověřování shody motorových vozidel 
Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

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, včetně 
rozvoje digitálních a podnikatelských 
dovedností, a digitální a průmyslové 
transformace odvětví výroby a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podpora konkurenceschopnosti 
podniků a celých hospodářských odvětví i 
podpora využívání inovací malými a 
středními podniky a spolupráce v 
hodnotovém řetězci prostřednictvím 
strategického propojování ekosystémů a 
klastrů, včetně společné klastrové 
iniciativy;

e) podpora konkurenceschopnosti 
podniků a celých hospodářských odvětví i 
podpora využívání inovací malými a 
středními podniky a zejména přijímání 
nových obchodních modelů, především 
těch, které souvisejí se sociální 
ekonomikou a ekonomikou sdílení, a 
zavádění spolupráce v hodnotovém řetězci 
prostřednictvím strategického propojování 
ekosystémů a klastrů, včetně společné 
klastrové iniciativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pro financování jsou způsobilá 
tato opatření určená k provádění 
specifických cílů uvedených v čl. 3 odst. 2 
písm. d) bodě i):

a) zvyšování povědomí spotřebitelů a 
vzdělávání spotřebitelů, a to zejména 
zranitelných spotřebitelů, v oblasti práv 
spotřebitelů a posilování jejich postavení, 
aby byli schopni čelit novým výzvám 
spojeným s technologickým rozvojem a 
digitalizací;

b) opatření, jejichž cílem je zajistit všem 
spotřebitelům a obchodníkům přístup ke 
kvalitnímu mimosoudnímu řešení sporů, 
řešení sporů on-line a informacím 
o možnostech nápravy;

c) opatření na podporu intenzivnějšího 
prosazování právních předpisů na 
ochranu spotřebitelů, včetně účinné 
koordinace a spolupráce mezi 
vnitrostátními orgány pověřenými 
prosazováním práva a spolupráce v oblasti 



PE628.465v01-00 28/34 PR\1164319CS.docx

CS

prosazování práva se třetími zeměmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právní subjekty usazené v třetí zemi, která 
není přidružená k programu, se mohou 
podílet na těchto činnostech:

Komise může umožnit, aby se právní 
subjekty usazené v třetí zemi, která není 
přidružená k programu, podílely na těchto 
činnostech:

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekty účastnící se činností uvedených v 
písmenech a) a b) nemají nárok na 
získávání finančních příspěvků Unie s 
výjimkou případů, kdy je to pro program 
zásadní, zejména z hlediska 
konkurenceschopnosti podniků v Unii a 
jejich přístupu na trhy nebo z hlediska 
ochrany spotřebitelů s bydlištěm v Unii. 
Uvedená výjimka se nevztahuje na ziskové 
subjekty.

Subjekty účastnící se činností uvedených v 
písmenech a) a b) nemají nárok na 
získávání finančních příspěvků Unie, 
zejména pokud existuje riziko přenosu 
inovačních technologií nebo know-how, s 
výjimkou případů, kdy je to pro program 
zásadní, zejména z hlediska 
konkurenceschopnosti podniků v Unii a 
jejich přístupu na trhy nebo z hlediska 
ochrany spotřebitelů s bydlištěm v Unii. 
Uvedená výjimka se nevztahuje na ziskové 
subjekty.

Or. en
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve vztahu k prvnímu pododstavci 
písm. e) tohoto článku je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 20 za 
účelem úpravy seznamu subjektů, které 
jsou způsobilé pro udělení grantu v rámci 
programu, a to pro účely opatření, jimiž se 
provádí konkrétní cíl podle čl. 3 odst. 2 
písm. d) bodu i).

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 11 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria pro hodnocení a udělení grantu Hodnotící komise

Or. en

Odůvodnění

Technická úprava.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program se provádí prostřednictvím 
jednoho či více pracovních programů 
uvedených v článku 110 finančního 
nařízení. V pracovních programech se 
případně stanoví celková částka vyhrazená 

1. Program se provádí prostřednictvím 
jednoho či více pracovních programů 
podle článku 110 finančního nařízení. 
Pracovní programy jsou roční nebo 
víceleté a stanoví konkrétně cíle, jichž má 
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pro operace kombinování zdrojů. být dosaženo, očekávané výsledky, způsob 
provádění a celkovou výši finančního 
plánu. Obsahují rovněž podrobný popis 
opatření, která mají být financována, údaj 
o částce přidělené na každé opatření a 
orientační harmonogram provádění. V 
pracovních programech se případně stanoví 
celková částka vyhrazená pro operace 
kombinování zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Průběžné hodnocení programu se 
provede, jakmile je k dispozici dostatek 
informací o jeho provádění, avšak 
nejpozději do čtyř let od začátku provádění 
programu.

2. Nejpozději do [čtyři roky od 
začátku provádění programu] Komise 
vypracuje průběžnou hodnotící zprávu 
programu o míře dosažení cílů opatření 
podporovaných v rámci tohoto programu, 
výsledcích a dopadech, účinnosti 
využívání zdrojů a přidané hodnotě Unie.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné posílit odpovědnost za hodnocení programu: průběžné hodnocení by mělo být 
provedeno nejpozději do roku 2025 a závěrečné hodnocení nejpozději do roku 2030.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na konci provádění programu, 
avšak nejpozději do čtyř let po skončení 
období uvedeného v článku 1 provede 
Komise závěrečné hodnocení programu.

5. Nejpozději do [tři roky od 
ukončení provádění programu] Komise 
vypracuje závěrečnou hodnotící zprávu o 
dlouhodobějším dopadu programu, 
udržitelnosti opatření a součinnosti mezi 
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jednotlivými pracovními programy.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné posílit odpovědnost za hodnocení programu: průběžné hodnocení by mělo být 
provedeno nejpozději do roku 2025 a závěrečné hodnocení nejpozději do roku 2030.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise sdělí závěry hodnocení 
spolu se svými připomínkami Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů.

6. Komise předloží zprávy uvedené v 
odstavcích 2 a 5 Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů a 
zveřejní je.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článcích 9 a 17 je 
svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článcích 9, 10 a 17 je 
svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článků 9 a 17 vstoupí v platnost, 
pokud proti němu Evropský parlament ani 
Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou 
měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článků 9, 10 a 17 vstoupí v platnost, 
pokud proti němu Evropský parlament ani 
Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou 
měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

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 přijme přiměřená 
opatření, aby byly informační a 
komunikační kampaně prováděny 
uživatelsky vstřícným způsobem, a to za 
účelem zvýšení povědomí spotřebitelů, 
občanů, podniků – zejména malých a 
středních podniků – a orgánů veřejné 
správy o prostředcích poskytovaných 
prostřednictvím finančních nástrojů v 
rámci tohoto nařízení, jakož i o 
opatřeních a jejich výsledcích. Finanční 
zdroje vyčleněné na program rovněž 
přispívají ke sdělování politických priorit 
Unie na úrovni organizace, souvisejí-li 
s cíli uvedenými v článku 3.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit význam uživatelsky vstřícných komunikačních kampaní s cílem zvýšit 
viditelnost finančních prostředků EU v zájmu spotřebitelů, podniků a orgánů veřejné správy.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jednotný trh od počátku tvořil a stále tvoří základ a jednu z hlavních složek evropského 
projektu. 

Za 25 let své existence přispěl jednotný trh k dosažení vysoké úrovně integrace mezi 
členskými státy a v mnoha ohledech přináší podnikům, občanům a spotřebitelům hmatatelné 
výhody, jako např. větší výběr a nižší ceny v rámci konkurenceschopnějšího trhu, příležitosti 
k cestování a práci v celé EU, přístup na obrovský trh pro podniky a lepší ochranu 
spotřebitelů. Navzdory přijetí a provedení více než 3 500 opatření není projekt jednotného 
trhu zdaleka dokončen. Dokončení jednotného trhu nadále brání řada překážek, jako jsou 
nedostatky v právních předpisech, administrativní zátěž, neúčinné provádění a nedostatečné 
prosazování práva EU, stejně jako měnící se okolnosti a nově se objevující výzvy a překážky.

Evropský parlament opakovaně vyzýval ke zlepšení řízení a účinnosti jednotného trhu a 
Komise označila integraci trhu za jednu ze svých hlavních priorit.

Pro příští programové období 2021–2027 Komise navrhuje nový program pro jednotný trh, 
který spojí šest dříve samostatných programů a množství opatření do jednoho soudržného 
rámce. Hlavním cílem je zavedení a prosazování různých činností na podporu dosažení 
jednotného trhu v širším slova smyslu, zlepšení součinnosti a pružnosti a odstranění 
překrývání stávajících programů EU. 

Zpravodajka nový „program pro jednotný trh“ v obecné rovině vítá a sdílí názor Komise, že 
dosažení dobře fungujícího vnitřního trhu vyžaduje strategický a integrovaný přístup.

Zpravodajka však navrhuje několik zlepšení v následujících oblastech:

Finanční krytí

Komise navrhuje, aby finanční krytí bylo rozděleno mezi čtyři různé cíle: Program pro 
konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME), spotřebitelé, 
potravinový řetězec a udržitelná spotřeba a statistiky. Zpravodajka se domnívá, že celkové 
finanční krytí nestačí na pokrytí všech výzev jednotného trhu a zejména na přizpůsobení se 
rychle se měnícímu prostředí ovlivňované digitální revolucí a globalizací. 

Zpravodajka nicméně navrhuje upravit celkové finanční krytí a všechny rozpočtové položky, 
teprve až budou stanoveny přesné částky v návrhu průběžné zprávy Evropského parlamentu o 
víceletém finančním rámci a vlastních zdrojích na období 2021–2027.

Zpravodajka dále navrhuje novou rozpočtovou položku věnovanou dozoru nad trhem, 
bezpečnosti výrobků a schvalování typu v souladu s posouzením dopadů programu pro 
jednotný trh a posouzením dopadů podle nařízení o prosazování a souladu. Zpravodajka je 
rovněž přesvědčena, že je třeba výslovně uvést cíle, na něž bude určena zbývající částka, a 
stanovit finanční strop pro technickou a administrativní pomoc.
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Zaměření na dozor nad trhem a bezpečnost výrobků

Pokud jde o cíle programu, zpravodajka je pevně přesvědčena, že zlepšení fungování 
jednotného trhu závisí na posílení činností dozoru nad trhem a zvýšení bezpečnosti výrobků 
se zvláštním zřetelem na výrobky prodávané on-line. Zpravodajka uznává, že účinný dozor 
nad trhem by mohl mít zásadní význam pro ochranu veřejných zájmů, jako např. zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, ochranu spotřebitelů, ochranu životního prostředí a veřejnou 
bezpečnost, stejně jako zajištění rovných podmínek pro všechny hospodářské subjekty. V 
nedávné době došlo k několika skandálům, jako byla například „dieselgate“, které ukázaly, že 
nevyhovující a nebezpečné výrobky nesplňující normy jsou na unijním trhu stále realitou. Je 
jasné, že dozor nad trhem v EU je třeba zefektivnit a lépe koordinovat. Nedávno schválené 
nařízení o schvalování typu a nařízení o prosazování a souladu, které se v současnosti 
projednává, stanoví rámec pro podporu lepší spolupráce mezi orgány dozoru nad trhem, 
evropskými orgány a hospodářskými subjekty. Na základě toho zpravodajka zavádí nový 
specifický cíl týkající se dozoru nad trhem, bezpečnosti výrobků a schvalování typu a 
souvisejících opatření a stanoví pro ně zvláštní rozpočtovou položku.

Spotřebitelé

Zpravodajka je přesvědčena, že program pro jednotný trh přispívá k vytváření podmínek 
umožňujících občanům EU plně využívat jednotný trh.  Proto navrhuje začlenit odkazy na 
konkrétní opatření zaměřená na posílení ochrany spotřebitele, posílení postavení spotřebitelů 
a podporu jejich zájmů se zvláštním zřetelem k novým příležitostem a výzvám, které přináší 
digitalizace, v souladu s programem pro spotřebitele na období 2014–2020. 

Vývoj v oblasti digitálních technologií 

V celém znění nařízení zpravodajka doplnila odkazy na vývoj v oblasti digitálních technologií 
ve všech oblastech, jichž se program týká. Sedmiletý program musí být pružný a dostatečně 
zohledňovat budoucí vývoj, aby se dokázal přizpůsobit neustále se měnícímu prostředí, v 
němž mají nové technologie silný vliv na obchodní modely, jako jsou např. sociální 
ekonomika a ekonomika sdílení, spotřebitele i hospodářství EU jako celek.

Provádění, hodnocení a zveřejnění programu

Návrh Komise neuvádí dostatek informací o způsobu provádění nového programu. Přijímání 
ročních nebo víceletých pracovních programů je velmi důležité, protože pracovní programy 
stanoví mimo jiné opatření, která mají být financována, či příděly finančních prostředků. 

Pokud jde o hodnocení, navrhuje zpravodajka povinné závěrečné hodnocení programu do 
roku 2030 se zvláštním důrazem na dlouhodobý dopad programu, udržitelnost opatření a 
součinnost mezi jednotlivými pracovními programy.

Pokud jde o transparentnost a zveřejnění, zpravodajka navrhuje, aby Komise přijala 
informační a komunikační opatření ke zvýšení informovanosti spotřebitelů, podniků, zejména 
malých a středních podniků, a orgánů veřejné správy o možnostech, jež program nabízí.
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