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Pozměňovací návrh 1
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod - 1 (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. konstatuje, že vnitřní trh, coby úhelný 
kámen evropského projektu a základna 
udržitelného vytváření bohatství v EU, 
potřebuje podporu všech stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Milan Cabrnoch

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá přístup Komise, který staví dialog a 
partnerství do ústředí obnoveného 
jednotného trhu, a vyzývá k 
intenzivnějšímu úsilí všech zúčastněných 
stran, jehož cílem bude zajistit, aby byl 
tento přístup uplatněn v praxi a jednotný 
trh mohl v plné míře hrát svou úlohu při 
prosazování vysoce konkurenčního
sociálně tržního hospodářství;

1. vítá přístup Komise, který staví dialog a 
partnerství do ústředí obnoveného 
jednotného trhu, a vyzývá k 
intenzivnějšímu úsilí všech zúčastněných 
stran, jehož cílem bude zajistit, aby byl 
tento přístup uplatněn v praxi a jednotný 
trh mohl v plné míře hrát svou úlohu při
podpoře růstu a prosazování vysoce 
konkurenčního tržního hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Françoise Castex

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. lituje, že sdělení o aktu o jednotném 
trhu nepřikládá větší význam místním 
orgánům, které mají zásadní úlohu na 
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jednotném trhu na hospodářské a sociální 
úrovni; připomíná, že protokol č. 26 
připojený ke Smlouvě o fungování 
Evropské unie zaručuje široké 
rozhodovací pravomoci při organizaci, 
správě a financování služeb obecného 
hospodářského zájmu; žádá Komisi, aby 
přijala iniciativy, kterými bude zaručeno 
uplatňování tohoto protokolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. je toho názoru, že pokrok v rámci 
vnitřního trhu by neměl vycházet 
z nejmenších společných jmenovatelů; 
vybízí proto Komisi, aby převzala 
iniciativu a předložila dostatečně smělé 
návrhy; vybízí členské státy, aby 
v oblastech, v nichž nelze dosáhnout 
dohody mezi všemi 27 členskými státy, 
používaly metodu posílené spolupráce, jak 
se v současnosti děje v oblasti patentů; 
ostatní země budou mít příležitost přidat 
se k těmto průkopnickým iniciativám 
později;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. doporučuje Komisi, aby v rámci 
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návrhu č. 48 provedla nezávislou studii, 
v níž určí dvacet největších zdrojů 
nespokojenosti a frustrace v souvislosti 
s jednotným trhem, se kterými se občané 
každodenně potýkají, zejména pokud jde o 
nákup přes internet, přeshraniční 
zdravotní péči a vzájemné uznávání 
odborných kvalifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. vybízí Komisi, aby svůj návrh č. 47 
o prosazování pravidel doplnila 
o „zaváděcí doložku“, která zajistí, aby 
právní předpisy týkající se vnitřního trhu 
EU vstoupily v určitý moment v platnost 
automaticky, pokud je členské státy včas 
neprovedou ve vnitrostátním právu; 
zdůrazňuje, že zvláštní pozornost je třeba 
věnovat řádnému uplatňování právních 
předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti 
a jiných předpisů v sociální oblasti, jako 
jsou předpisy týkající se pracovní doby;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že lépe sjednoceného a 
konkurenčního jednotného trhu je možné 
reálně dosáhnout pouze tehdy, bude-li 
tento trh schopen zajistit přínos pro 

2. domnívá se, že by měl být dokončen 
konkurenční jednotný trh bez bariér, který 
by měl konkrétní přínos pro pracovníky, 
studenty, důchodce či občany obecně, a 
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pracovníky, studenty, důchodce či občany 
obecně, a také pro podniky, zejména malé 
a střední podniky, v jejich každodenním 
životě a fungování;

také pro podniky, zejména malé a střední 
podniky, v jejich každodenním životě a 
fungování;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Milan Cabrnoch

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že lépe sjednoceného a
konkurenčního jednotného trhu je možné 
reálně dosáhnout pouze tehdy, bude-li 
tento trh schopen zajistit přínos pro 
pracovníky, studenty, důchodce či občany 
obecně, a také pro podniky, zejména malé 
a střední podniky, v jejich každodenním 
životě a fungování;

2. domnívá se, že konkurenčního 
jednotného trhu je možné reálně dosáhnout 
pouze tehdy, bude-li tento trh schopen 
zajistit přínos pro pracovníky, studenty, 
důchodce či občany obecně, a také pro 
podniky, zejména malé a střední podniky, 
v jejich každodenním životě a fungování;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Milan Cabrnoch

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že řádná správa má zásadní význam 
pro dosažení hospodářských a sociálních 
cílů jednotného trhu, mezi něž patří také 
volný pohyb pracovníků a důchodců, a pro 
podporu vysoké míry zaměstnanosti, 
zajištění odpovídající sociální ochrany, boj 
proti sociálnímu vyloučení a vysoce 
kvalitní vzdělávání a odbornou přípravu;

3. věří, že řádná správa a právní jistota má 
zásadní význam pro dosažení 
hospodářských a sociálních cílů jednotného 
trhu, mezi něž patří také volný pohyb 
pracovníků a důchodců, a pro podporu 
vysoké míry zaměstnanosti, zajištění 
odpovídající sociální ochrany, boj proti 
sociálnímu vyloučení a vysoce kvalitní 
vzdělávání a odbornou přípravu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že řádná správa má zásadní význam 
pro dosažení hospodářských a sociálních 
cílů jednotného trhu, mezi něž patří také 
volný pohyb pracovníků a důchodců, a pro 
podporu vysoké míry zaměstnanosti, 
zajištění odpovídající sociální ochrany, boj 
proti sociálnímu vyloučení a vysoce 
kvalitní vzdělávání a odbornou přípravu;

3. věří, že řádná správa má zásadní význam 
pro dosažení hospodářských a sociálních 
cílů jednotného trhu, mezi něž patří také 
volný pohyb pracovníků, a pro podporu 
vysoké míry zaměstnanosti, zajištění 
odpovídající sociální ochrany, boj proti 
sociálnímu vyloučení, vysoce kvalitní 
vzdělávání a odbornou přípravu a 
přenositelnost důchodových nároků;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že řádná správa má zásadní význam 
pro dosažení hospodářských a sociálních 
cílů jednotného trhu, mezi něž patří také 
volný pohyb pracovníků a důchodců, a 
pro podporu vysoké míry zaměstnanosti, 
zajištění odpovídající sociální ochrany, boj 
proti sociálnímu vyloučení a vysoce 
kvalitní vzdělávání a odbornou přípravu;

3. věří, že řádná správa má zásadní význam 
pro dosažení hospodářských a sociálních 
cílů jednotného trhu, mezi něž patří také 
volný pohyb osob, a pro podporu vysoké 
míry zaměstnanosti, zajištění odpovídající 
sociální ochrany, boj proti sociálnímu 
vyloučení a vysoce kvalitní vzdělávání a 
odbornou přípravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vítá opatření, která bude Komise 
zavádět, zejména plánované srovnávací 
tabulky; vyzývá Komisi, aby srovnávací 
tabulky používala u veškeré legislativy, 
nikoli jen u prioritních směrnic;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. uznává, že při usnadňování volného 
pohybu pracovníků v Unii a zajišťování 
úzké spolupráce mezi vnitrostátními 
službami zaměstnanosti hraje významnou 
úlohu EURES; vyzývá členské státy, aby 
zvyšovaly povědomí veřejnosti o této 
užitečné službě, díky níž může více občanů 
EU plně využívat nabídek zaměstnání 
v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje důležitou úlohu podpůrných 
sítí a nástrojů, jako jsou EURES a 
SOLVIT, pro zajištění toho, aby jednotný 
trh fungoval ku prospěchu evropských 
občanů a podniků; vyzývá členské státy, 
aby zvýšily povědomí o těchto nástrojích 
mezi veřejností;

4. zdůrazňuje důležitou úlohu podpůrných 
sítí, jako jsou SOLVIT a evropská centra 
spotřebitelů, pro zajištění toho, aby 
jednotný trh fungoval ku prospěchu 
evropských občanů a podniků; vřele vítá 
oznámení Komise, že bude nadále 
prosazovat, aby existovalo jediné 
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kontaktní místo, v němž budou všechny 
nynější služby sloučeny a kde se občanům 
a podnikům budou poskytovat informace 
a podpora ohledně jejich práv na 
jednotném trhu, stejně jako praktické 
informace o vnitrostátních předpisech a 
postupech;  vyzývá členské státy, aby 
zvýšily povědomí o tomto jednotném 
kontaktním místě a službách, které je 
tvoří;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje důležitou úlohu podpůrných 
sítí a nástrojů, jako jsou EURES a 
SOLVIT, pro zajištění toho, aby jednotný 
trh fungoval ku prospěchu evropských 
občanů a podniků; vyzývá členské státy, 
aby zvýšily povědomí o těchto nástrojích 
mezi veřejností;

4. zdůrazňuje důležitou úlohu podpůrných 
sítí a nástrojů, jako jsou EURES a 
SOLVIT, pro zajištění toho, aby jednotný 
trh fungoval ku prospěchu evropských 
občanů a podniků; vyzývá členské státy, 
aby zvýšily povědomí o těchto nástrojích 
mezi veřejností; je přesvědčen, že síť 
SOLVIT nejvíce potřebují především malé 
a střední podniky; lituje, že mnozí o síti 
SOLVIT vůbec nevědí a síť nemá takovou 
prestiž, jakou by si zasluhovala; naléhá 
proto na Komisi a členské státy, aby 
začaly jednat a zlepšily tento nedostatek;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. lituje, že Komise se v tomto souboru 
opatření nezabývá evropskou šedou 
ekonomikou, která je obrovským 
problémem přeshraniční povahy; opakuje 
své stanovisko formulované v únoru 2009 
při přijímání zprávy o sociální 
odpovědnosti subdodavatelských podniků 
v rámci výrobních řetězců; chtěl by vědět, 
zda Komise v souladu s požadavkem 
Parlamentu skutečně zahájila posuzování 
dopadu nástroje Společenství týkajícího se 
odpovědnosti řetězců, který by byl jedním 
ze způsobů, jak zvýšit transparentnost 
v subdodavatelských procesech a zlepšit 
provádění komunitárního a vnitrostátního 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 b. vítá iniciativu Komise, aby se v EU 
využívalo mimosoudního řešení sporů; 
lituje, že v oblasti průmyslových vztahů se 
šíří „kultura soudních sporů“, která vážně 
ohrožuje rovnováhu mezi sociálními 
partnery v Evropě a která by mohla vést
k nestabilitě nebo dokonce k sociálním 
bouřím, pokud by byla ponechána, aby se 
rozvíjela dále; vyzývá Komisi, aby rozšířila 
působnost mimosoudního řešení sporů i 
na přeshraniční spory v pracovněprávních 
otázkách a aby řešila problémy tzv. 
„forum shoppingu" ve věcech týkajících 
se kolektivního vyjednávání a protestních 
akcí zaměstnanců;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. vyzývá Komisi, aby novelizovala 
nařízení Brusel I a stanovila pravidlo 
výlučné jurisdikce soudů toho místa, kde 
má proběhnout nebo právě probíhá 
primární protestní akce zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je důležité, aby do 
schvalování, provádění a sledování 
opatření na podporu růstu a práv občanů v 
rámci jednotného trhu byly ve větší míře a 
dříve zapojeny zúčastněné strany; dále 
zdůrazňuje, že dialog se sociálními 
partnery a občanskou společností je 
zásadní pro obnovení důvěry v jednotný 
trh;

5. zdůrazňuje, že je důležité, aby do 
schvalování, provádění a sledování 
opatření na podporu růstu a práv občanů v 
rámci jednotného trhu byly ve větší míře a 
dříve zapojeny zúčastněné strany;
konstatuje, že řada z navržených opatření 
v aktu o jednotném trhu spadá do 
působnosti orgánů na vnitrostátní nebo 
nižší úrovni, a vyžaduje tedy jejich aktivní 
zapojení ve všech etapách postupu; dále 
zdůrazňuje, že dialog se sociálními 
partnery a občanskou společností je 
zásadní pro obnovení důvěry v jednotný 
trh;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Liisa Jaakonsaari

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je důležité, aby do 
schvalování, provádění a sledování 
opatření na podporu růstu a práv občanů v 
rámci jednotného trhu byly ve větší míře a 
dříve zapojeny zúčastněné strany; dále 
zdůrazňuje, že dialog se sociálními 
partnery a občanskou společností je 
zásadní pro obnovení důvěry v jednotný 
trh;

5. zdůrazňuje, že je důležité, aby do 
schvalování, provádění a sledování 
opatření na podporu růstu a práv občanů v 
rámci jednotného trhu byly ve větší míře a 
dříve zapojeny zúčastněné strany; dále 
zdůrazňuje, že dialog se sociálními 
partnery a občanskou společností je 
zásadní pro obnovení důvěry v jednotný 
trh; očekává od Komise nové, smělé 
podněty, jak by bylo možné tento dialog 
zlepšit; žádá, aby sociální partneři byli 
konzultováni a zapojeni do postupu 
přijímání veškerých významných předpisů 
v oblasti jednotného trhu, které se dotýkají 
trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že Komise musí ve všech 
právních předpisech, které se týkají 
jednotného trhu, zakotvit základní práva; 
domnívá se, že tím se zajistí, aby 
uplatňování základních hospodářských 
svobod jednotného trhu neohrozilo právo 
na kolektivní vyjednávání a právo na 
stávku v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby úzce
spolupracovala se sociálními partnery, 
zejména při provádění a prosazování 
právních předpisů, které tvoří základ pro 
formování jednotného trhu, a aby sociální 
partnery podporovala a vedla k tomu, aby 
sdíleli své znalosti a zkušenosti v této 
oblasti.

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby úzce
spolupracovaly se sociálními partnery, 
zejména při provádění a prosazování 
právních předpisů, které tvoří základ pro 
formování jednotného trhu, a aby sociální 
partnery podporovala a vedla k tomu, aby 
sdíleli své znalosti a zkušenosti v této 
oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala 
se sociálními partnery, zejména při 
provádění a prosazování právních předpisů, 
které tvoří základ pro formování 
jednotného trhu, a aby sociální partnery 
podporovala a vedla k tomu, aby sdíleli 
své znalosti a zkušenosti v této oblasti.

6. vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala 
se sociálními partnery, zejména při 
provádění a prosazování právních předpisů, 
které tvoří základ pro formování 
jednotného trhu; žádá Komisi, aby navrhla 
konkrétní opatření za účelem jejich 
aktivního a účinného zapojení, kterými je 
bude podporovat a vést k tomu, aby sdíleli 
své znalosti, zkušenosti a osvědčené 
postupy v této oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 6 



PE28.1v01-00 14/16 AM\855333CS.doc

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala 
se sociálními partnery, zejména při 
provádění a prosazování právních předpisů, 
které tvoří základ pro formování 
jednotného trhu, a aby sociální partnery 
podporovala a vedla k tomu, aby sdíleli své 
znalosti a zkušenosti v této oblasti.

6. vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala 
se sociálními partnery, zejména za účelem 
jejich aktivního zapojení do fáze přípravy 
a předkládání návrhu a při provádění a 
prosazování právních předpisů, které tvoří 
základ pro formování jednotného trhu, a 
aby sociální partnery podporovala a vedla 
k tomu, aby sdíleli své znalosti a 
zkušenosti v této oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá návrh Komise na rozvoj strategie, 
která rozšíří využívání informačního 
systému o vnitřním trhu (IMI) a propojí 
jej s ostatními sítěmi za účelem účinnější 
administrativní spolupráce a lepšího 
provádění legislativy v oblasti vnitřního 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na významný příspěvek 
malých a středních podniků k vytváření 
pracovních míst a k růstu, a vyzývá proto 
Komisi, aby odstranila překážky, které 
brání vzniku nových MSP a aby 
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podporovala podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Emilie Turunen
Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. je přesvědčen, že postup vzájemného 
hodnocení popsaný ve směrnici nelze 
chápat jak modelový příklad, neboť se 
soustředí na technické aspekty provádění 
a transpozice směrnice v členských 
státech, nikoli na zpracovávání 
politických posouzení dopadu; je 
přesvědčen, že veškeré právní předpisy 
v oblasti jednotného trhu by měly být 
posuzovány z mnoha hledisek (skutečný 
dopad na hospodářství, kvalita produktů a 
služeb a sociální a společenské dopady) 
v souvislosti s nejdůležitějšími předpisy o 
liberalizaci služeb obecného zájmu, 
například poštovních, dopravních a 
energetických služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Françoise Castex

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 a. je přesvědčen, že „řádná správa“ 
jednotného trhu musí respektovat a 
posilovat úlohu poradních institucí na 
evropské úrovni, Evropského 
hospodářského a sociálního výboru, 
Výboru regionů, rad pro odvětvový dialog 
a zástupců zaměstnanců a spotřebitelů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 29
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá iniciativu Komise ohledně 
předložení návrhu doporučení o 
systémech mimosoudního řešení sporů;

Or. en


