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Pozměňovací návrh 1
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své prohlášení ze dne 
19. února 2008 o šetření a nápravě 
zneužívání síly, kterého se mohou 
dopouštět velké supermarkety působící 
v Evropské unii1,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své prohlášení ze dne 
19. února 2008 o šetření a nápravě 
zneužívání síly, kterého se mohou 
dopouštět velké supermarkety působící 
v Evropské unii1,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2008)0054.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že maloobchodní 
trh má strategický význam, neboť přispívá 
ke konkurenceschopnému a vyváženému 
růstu, vytváří pracovní místa, podporuje 
hospodářství v malých i velkých městech a 
napomáhá posilování jednotného trhu a 
opětovnému získání důvěry evropské 
veřejnosti ve vnitřní trh; 

Or. es

Pozměňovací návrh 4
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že je nutné plně 
uznat důležitost odvětví maloobchodu 
coby hnací síly růstu, 
konkurenceschopnosti a inovací; 

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že obchody jsou ve 
společnosti, jež se v rostoucí míře 
vyznačuje virtuálními kontakty po 
internetu, stále místem, kde se lidé 
setkávají, a zejména hlavní třídy a městská 
centra mohou být prostředím pro sdílení 

B. vzhledem k tomu, že obchody jsou ve 
společnosti, jež se v rostoucí míře 
vyznačuje virtuálními kontakty po 
internetu, stále místem, kde se lidé 
setkávají, a zejména hlavní třídy a městská 
centra, stejně jako prodej přímo od 
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zkušeností a ohniskem místní identity, 
hrdosti místního společenství, jakož i 
společného dědictví a sdílených hodnot;

výrobce, mohou být prostředím pro sdílení 
zkušeností a ohniskem místní identity, 
hrdosti místního společenství, jakož i 
společného dědictví a sdílených hodnot;
vzhledem k tomu, že elektronický obchod 
a kamenné obchody se však vzájemně 
nevylučují, nýbrž doplňují;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že současná 
hospodářská krize si od obchodu, a 
především pak malých nezávislých 
obchodů, vybírá vysokou daň;

C. vzhledem k tomu, že současná 
hospodářská krize si v tradičním 
maloobchodu, a především pak u malých 
nezávislých obchodů a malých řetězců, 
vybírá vysokou daň a v jejím důsledku 
soustavně klesá počet pracovních míst v 
tomto odvětví;

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Roberta Angelilli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že současná 
hospodářská krize si od obchodu, a 
především pak malých nezávislých 
obchodů, vybírá vysokou daň;

C. vzhledem k tomu, že současná 
hospodářská krize si v odvětví 
maloobchodu a pojízdného prodeje, a 
především pak u malých nezávislých 
obchodů, vybírá vysokou daň, na rozdíl od 
nákupních středisek, která jsou otevřena 
nepřetržitě;
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Or. it

Pozměňovací návrh 8
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že stále dochází k 
nekalým obchodním praktikám, jež mají 
negativní dopad zejména na zemědělce a
malé výrobní společnosti;

D. vzhledem k tomu, že nekalé obchodní 
praktiky mají negativní dopad na zájmy 
spotřebitelů a na růst a vytváření 
pracovních míst napříč dodavatelským 
řetězcem;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že stále dochází k 
nekalým obchodním praktikám, jež mají 
negativní dopad zejména na zemědělce a
malé výrobní společnosti;

D. vzhledem k tomu, že stále dochází k 
nekalým obchodním praktikám, jež mají 
negativní dopad na celý dodavatelský 
řetězec, včetně zemědělců a malých a 
středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že stále dochází k D. vzhledem k tomu, že stále dochází k 
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nekalým obchodním praktikám, jež mají 
negativní dopad zejména na zemědělce a
malé výrobní společnosti;

nekalým obchodním praktikám, jež mají 
negativní dopad zejména na zemědělce,
malé výrobní společnosti a drobné 
maloobchodní prodejce;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že zemědělci často 
nemají dostatečnou sílu na to, aby si 
vyjednali spravedlivou cenu za své 
produkty; vzhledem k tomu, že největší 
zisky v zemědělském a potravinářském 
řetězci jsou soustředěny u 
zprostředkovatelských firem, jako jsou 
distributoři a zpracovatelé;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že v současnosti 
nemají spotřebitelé možnost získat 
spolehlivé a podrobné informace o 
struktuře nákladů jednotlivých výrobků; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že akční plán se měl více 
zaměřit na dopady současné hospodářské 
krize na obchod, a zejména pak na malé 
nezávislé obchody;

2. konstatuje, že akční plán se měl více 
zaměřit na dopady současné hospodářské 
krize na maloobchod, a zejména pak na 
malé nezávislé obchody a malé obchodní
řetězce, a dále na zlepšení postavení 
spotřebitelů, především těch 
nejohroženějších;

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá záměr Komise zřídit stálou Pracovní 
skupinu pro konkurenceschopnost
obchodu, zdůrazňuje však význam 
vyváženého zastoupení, a to velkých i 
drobných obchodníků, družstev a 
spotřebitelů, jakož i ekologické a sociální 
zájmy;

3. vítá záměr Komise zřídit stálou pracovní 
skupinu pro konkurenceschopnost
maloobchodu, zdůrazňuje však význam 
vyváženého zastoupení; vyzývá Komisi,
aby k maloobchodu zaujala celostní 
přístup, vyvarovala se zdvojování a
zvyšování byrokratické zátěže a aby 
zajistila koherenci a úzkou koordinaci s 
jinými existujícími fóry, jako je 
každoroční kulatý stůl o maloobchodním 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Franz Obermayr
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá záměr Komise zřídit stálou Pracovní 
skupinu pro konkurenceschopnost
obchodu, zdůrazňuje však význam 
vyváženého zastoupení, a to velkých i 
drobných obchodníků, družstev a 
spotřebitelů, jakož i ekologické a sociální 
zájmy;

3. vítá záměr Komise zřídit stálou pracovní 
skupinu pro konkurenceschopnost
maloobchodu, zdůrazňuje však význam 
vyváženého zastoupení, a to velkých i 
drobných obchodníků a jejich dodavatelů, 
družstev a zájmů spotřebitelů, jakož i
ekologických a sociálních zájmů;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá záměr Komise zřídit stálou Pracovní 
skupinu pro konkurenceschopnost
obchodu, zdůrazňuje však význam 
vyváženého zastoupení, a to velkých i 
drobných obchodníků, družstev a 
spotřebitelů, jakož i ekologické a sociální 
zájmy;

3. vítá záměr Komise zřídit stálou pracovní 
skupinu pro konkurenceschopnost
maloobchodu, zdůrazňuje však význam 
vyváženého zastoupení, a to velkých i 
drobných obchodníků, výrobců, 
dodavatelů, družstev a zájmů spotřebitelů, 
jakož i ekologických a sociálních zájmů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 17
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá záměr Komise zřídit stálou Pracovní 
skupinu pro konkurenceschopnost
obchodu, zdůrazňuje však význam 

3. vítá záměr Komise zřídit stálou pracovní 
skupinu pro konkurenceschopnost
maloobchodu, zdůrazňuje však význam 
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vyváženého zastoupení, a to velkých i 
drobných obchodníků, družstev a
spotřebitelů, jakož i ekologické a sociální 
zájmy;

vyváženého zastoupení, a to velkých i 
drobných obchodníků, družstev, 
dodavatelů a zájmů spotřebitelů, jakož i
ekologických a sociálních zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá záměr Komise zřídit stálou Pracovní 
skupinu pro konkurenceschopnost
obchodu, zdůrazňuje však význam 
vyváženého zastoupení, a to velkých i 
drobných obchodníků, družstev a 
spotřebitelů, jakož i ekologické a sociální 
zájmy;

3. vítá záměr Komise zřídit stálou pracovní 
skupinu pro konkurenceschopnost
maloobchodu, zdůrazňuje však význam 
vyváženého zastoupení, a to velkých i 
drobných obchodníků, družstev a zájmů 
dodavatelů a spotřebitelů, jakož i
ekologických a sociálních zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Catherine Stihler

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vítá, že Komise zřizuje expertní 
skupinu na vysoké úrovni pro inovaci v 
odvětví maloobchodu, a vyzývá Komisi, 
aby doporučení, která tato skupina vydá, 
urychleně vyhodnotila s cílem dále 
podporovat podnikání, motivovat k 
inovacím a vytvářet pracovní místa a růst 
v Evropě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. podporuje kulatý stůl o 
maloobchodním trhu, který pořádá jeho 
Výbor pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů jako institucionální fórum, 
jehož cílem je zachovat významné místo 
odvětví maloobchodu v politickém 
programu EU, vyhodnocovat pokrok 
dosažený při naplňování příslušných 
aspektů akčního plánu pro maloobchod, 
podávat zprávy o činnosti stálé skupiny 
pro konkurenceschopnost maloobchodu a 
poskytovat aktuální informace o pokroku 
dosaženém v rámci dalších existujících 
platforem a mechanismů pro neformální 
dialog; žádá stálou skupinu pro 
konkurenceschopnost maloobchodu, aby 
úzce spolupracovala s Evropským 
parlamentem na přípravě každoročního 
kulatého stolu o maloobchodním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v kontextu úsporných politik, které 
podrývají důvěru spotřebitelů a mají přímý 
negativní dopad na zájmy obchodního
odvětví, nepřijímaly opatření, jako 

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v kontextu úsporných politik, které 
podrývají důvěru spotřebitelů a mají přímý 
negativní dopad na zájmy maloobchodního
odvětví, nepřijímaly diskriminační
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například zvýšení DPH nebo poplatků 
účtovaných obchodům;

opatření, jako například zvýšení DPH nebo 
poplatků účtovaných obchodům; je 
znepokojen zejména některými 
vnitrostátními obchodními a daňovými 
předpisy, které mají dopad na určitá 
odvětví nebo podnikatelské modely a 
narušují konkurenceschopnost, čímž de 
facto diskriminují obchodníky z jiných 
členských států EU; vyzývá Komisi, aby 
postupovala rozhodněji s cílem zajistit 
plné provádění právních předpisů 
upravujících vnitřní trh a hospodářskou 
soutěž, a to i uspíšením řízení o nesplnění 
povinnosti zrychleným postupem;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v kontextu úsporných politik, které 
podrývají důvěru spotřebitelů a mají přímý 
negativní dopad na zájmy obchodního
odvětví, nepřijímaly opatření, jako 
například zvýšení DPH nebo poplatků 
účtovaných obchodům;

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v kontextu úsporných politik, které 
podrývají důvěru spotřebitelů a mají přímý 
negativní dopad na zájmy maloobchodního
odvětví, nepřijímaly opatření, jako je
například zvýšení DPH či poplatků 
účtovaných obchodům, reklasifikace 
výrobků a sazeb pro jednotlivé výrobky, 
blokování úvěrů atd.;

Or. es

Pozměňovací návrh 23
Roberta Angelilli

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v kontextu úsporných politik, které 
podrývají důvěru spotřebitelů a mají přímý 
negativní dopad na zájmy obchodního
odvětví, nepřijímaly opatření, jako 
například zvýšení DPH nebo poplatků 
účtovaných obchodům;

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v kontextu úsporných politik, které 
podrývají důvěru spotřebitelů a mají přímý 
negativní dopad na zájmy maloobchodního
odvětví, nepřijímaly opatření, jako 
například zvýšení DPH nebo poplatků 
účtovaných obchodům; naopak se 
domnívá, že DPH by měla být v celé EU 
sjednocena; 

Or. it

Pozměňovací návrh 24
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. je znepokojen tím, že restriktivní 
vnitrostátní předpisy, odlišné výklady a 
nedostatečné vymáhání pravidel pro 
vnitřní trh brání volnému pohybu zboží a 
služeb v EU; zdůrazňuje, že požadavky na 
doplňující testy a registrace, neuznávání 
osvědčení a norem, územní omezení 
dodávek a podobná opatření zvyšují 
náklady spotřebitelů i obchodníků, 
především malých a středních podniků, a 
tím připravují evropské občany o plné 
výhody jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Morten Løkkegaard

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

4a. žádá důrazná donucovací opatření s 
cílem zachovat tlak na členské státy, které 
dosud úspěšně neprovedly směrnici o 
službách; 

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. žádá, aby byl rozšířen srovnávací 
přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu o 
provádění směrnice o službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
oblasti obchodu přikládaly nejvyšší 
politickou prioritu, neboť se jedná o pilíř 
jednotného trhu, včetně jednotného 
digitálního trhu, a odstranily skutečné
překážky, které obchodníkům brání v tom, 
aby plně využívali výhod vnitřního trhu;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
oblasti maloobchodu přikládaly nejvyšší 
politickou prioritu, neboť se jedná o pilíř 
jednotného trhu, včetně jednotného 
digitálního trhu, a odstranily regulační a 
praktické překážky, které obchodníkům 
brání v tom, aby plně využívali výhod 
vnitřního trhu; rovněž Komisi vyzývá v 
zájmu lepší správy, aby uplatňovala 
politiku nulové tolerance vůči členským 
státům, které neprovádějí pravidla pro 
vnitřní trh řádným způsobem, a aby tak 
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popřípadě činila i prostřednictvím řízení o 
nesplnění povinnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
oblasti obchodu přikládaly nejvyšší 
politickou prioritu, neboť se jedná o pilíř 
jednotného trhu, včetně jednotného
digitálního trhu, a odstranily skutečné 
překážky, které obchodníkům brání v tom, 
aby plně využívali výhod vnitřního trhu;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
oblasti maloobchodu přikládaly nejvyšší 
politickou prioritu, neboť se jedná o pilíř 
jednotného trhu, včetně jednotného 
digitálního trhu, a odstranily skutečné 
překážky, které obchodníkům brání v tom, 
aby plně využívali výhod vnitřního trhu;
domnívá se, že právní předpisy upravující 
maloobchodní trh by měly být více 
fakticky podložené, především je třeba 
náležitě prověřit a pochopit jejich dopad 
na malé podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
oblasti obchodu přikládaly nejvyšší 
politickou prioritu, neboť se jedná o pilíř 
jednotného trhu, včetně jednotného 
digitálního trhu, a odstranily skutečné 
překážky, které obchodníkům brání v tom, 
aby plně využívali výhod vnitřního trhu;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
oblasti maloobchodu přikládaly nejvyšší 
politickou prioritu, neboť se jedná o pilíř 
jednotného trhu, včetně jednotného 
digitálního trhu, a odstranily skutečné 
překážky, zejména administrativní a 
byrokratické, které ztěžují zakládání, 
rozvoj a zachování podniků a které 
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obchodníkům a podnikatelům brání v tom, 
aby plně využívali výhod vnitřního trhu;

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. žádá členské státy, aby uceleně a 
soudržně provedly pravidla pro vnitřní trh 
a aby zajistily účinné vzájemné uznávání 
zboží a služeb, odstranily překrývání 
předpisů a snížily administrativní zátěž a 
regulační překážky, jež mohou omezovat 
růst a vytváření pracovních míst; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v plném rozsahu a řádně provedly 
pravidla a právní předpisy pro vnitřní trh, 
zejména balíček týkající se zboží, směrnici 
o službách, směrnici o opožděných 
platbách, směrnici o elektronickém 
obchodu, „Small Business Act“ 
a směrnici o nekalých obchodních 
praktikách;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. vybízí podnikatelské svazy a sdružení 
spotřebitelů, aby zúčastněným subjektům 
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poskytovaly více informací, lepší 
odbornou přípravu a právní poradenství 
ohledně jejich práv a nástrojů, které mají 
k dispozici k řešení problémů, například 
sítě SOLVIT, a aby podporovaly 
vzájemnou výměnu osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá záměr Komise vytvořit nástroje, 
které spotřebitelům usnadní přístup 
k transparentním a spolehlivým 
informacím o cenách, kvalitě zboží a 
služeb a jejich environmentální 
udržitelnosti; vybízí Komisi, aby vytvořila 
snadno dostupnou databázi, jež bude 
obsahovat veškeré evropské i vnitrostátní 
požadavky na označování; současně varuje 
před násobením počtu označení a 
požadavků na označování a vyzývá k jejich 
zjednodušení tím, že jedno označení bude 
zahrnovat různé aspekty sociální a
environmentální udržitelnosti a že se 
odstraní rozdíly mezi závaznými 
požadavky jednotlivých členských států na
označování;

6. vítá záměr Komise vytvořit nástroje, 
které spotřebitelům usnadní přístup 
k transparentním a spolehlivým 
informacím o cenách, kvalitě zboží a 
služeb a jejich environmentální 
udržitelnosti; vybízí Komisi, aby vytvořila 
snadno dostupnou databázi, jež bude 
obsahovat veškeré evropské i vnitrostátní 
požadavky na označování; současně varuje 
před násobením počtu označení a 
požadavků na označování a vyzývá k jejich 
zjednodušení, mimo jiné odstraňováním 
rozdílů ve vnitrostátních označovacích 
povinnostech a vytvořením společných 
standardů/kritérií na úrovni EU, je-li to 
vhodné;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá záměr Komise vytvořit nástroje, 
které spotřebitelům usnadní přístup 
k transparentním a spolehlivým 
informacím o cenách, kvalitě zboží a 
služeb a jejich environmentální 
udržitelnosti; vybízí Komisi, aby vytvořila 
snadno dostupnou databázi, jež bude 
obsahovat veškeré evropské i vnitrostátní 
požadavky na označování; současně varuje 
před násobením počtu označení a 
požadavků na označování a vyzývá k jejich 
zjednodušení tím, že jedno označení bude 
zahrnovat různé aspekty sociální a 
environmentální udržitelnosti a že se 
odstraní rozdíly mezi závaznými 
požadavky jednotlivých členských států na 
označování;

6. vítá záměr Komise vytvořit nástroje, 
které spotřebitelům usnadní přístup 
k transparentním, porovnatelným a 
spolehlivým informacím o cenách, kvalitě 
zboží a služeb a jejich environmentální 
udržitelnosti; vybízí Komisi, aby vytvořila 
snadno dostupnou databázi, jež bude 
obsahovat veškeré evropské i vnitrostátní 
požadavky na označování; současně varuje 
před násobením počtu označení a 
požadavků na označování a vyzývá k jejich 
zjednodušení tím, že jedno označení bude 
zahrnovat různé aspekty sociální a 
environmentální udržitelnosti a že se 
odstraní rozdíly mezi závaznými 
požadavky jednotlivých členských států na 
označování;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá záměr Komise vytvořit nástroje, 
které spotřebitelům usnadní přístup 
k transparentním a spolehlivým 
informacím o cenách, kvalitě zboží a 
služeb a jejich environmentální 
udržitelnosti; vybízí Komisi, aby vytvořila 
snadno dostupnou databázi, jež bude 
obsahovat veškeré evropské i vnitrostátní 
požadavky na označování; současně varuje 
před násobením počtu označení a 
požadavků na označování a vyzývá k jejich 
zjednodušení tím, že jedno označení bude 
zahrnovat různé aspekty sociální a 
environmentální udržitelnosti a že se 
odstraní rozdíly mezi závaznými 

6. vítá záměr Komise vytvořit nástroje, 
které spotřebitelům usnadní přístup 
k transparentním, dobře srozumitelným a 
spolehlivým informacím o cenách, kvalitě 
zboží a služeb a jejich environmentální 
udržitelnosti; vybízí Komisi, aby vytvořila 
snadno dostupnou databázi, jež bude 
obsahovat veškeré evropské i vnitrostátní 
požadavky na označování; současně varuje 
před násobením počtu označení a 
požadavků na označování a vyzývá k jejich 
zjednodušení tím, že jedno označení bude 
zahrnovat různé aspekty sociální a 
environmentální udržitelnosti a že se 
odstraní rozdíly mezi závaznými 
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požadavky jednotlivých členských států na 
označování;

požadavky jednotlivých členských států na 
označování;

Or. es

Pozměňovací návrh 35
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby svůj akční plán 
doplnila souborem opatření zaměřených na 
podporu nezávislých obchodníků, např. 
podporou zásady „adoptujte obchod“, jež 
znamená, že velcí obchodníci působí jako 
„rádci“ pro malé obchody ve svém 
bezprostředním okolí; podporou skupin 
nezávislých obchodníků, včetně družstev, 
jež využívají výhod vzájemné pomoci a 
určitých úspor z rozsahu a současně si 
zachovávají úplnou nezávislost; 
respektováním práva místních a 
regionálních orgánů podporovat prostředí 
příznivé pro malé nezávislé obchody 
v některých nákupních oblastech (např. 
na hlavních třídách) tím, že 
prostřednictvím partnerství veřejného a
soukromého sektoru sníží sazby u energií 
a nájemné, zavedou nižší sazby místních 
poplatků pro podniky, které se vyměří 
malým podnikům a nezávislým 
obchodníkům, a podpoří spolupráci
různých obchodů v těchto oblastech;

7. konstatuje, že rozvoj maloobchodu se 
opírá o preference spotřebitelů; žádá 
Komisi, aby svůj akční plán doplnila 
souborem opatření zaměřených na podporu 
nezávislých obchodníků, podporu skupin 
nezávislých obchodníků, včetně družstev, 
jež využívají výhod vzájemné pomoci a 
určitých úspor z rozsahu a současně si 
zachovávají úplnou nezávislost, a podporu 
spolupráce různých obchodů v dané 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby svůj akční plán 
doplnila souborem opatření zaměřených
na podporu nezávislých obchodníků, např. 
podporou zásady „adoptujte obchod“, jež 
znamená, že velcí obchodníci působí jako
„rádci“ pro malé obchody ve svém 
bezprostředním okolí; podporou skupin 
nezávislých obchodníků, včetně družstev, 
jež využívají výhod vzájemné pomoci a 
určitých úspor z rozsahu a současně si 
zachovávají úplnou nezávislost;
respektováním práva místních a 
regionálních orgánů podporovat prostředí 
příznivé pro malé nezávislé obchody 
v některých nákupních oblastech (např. 
na hlavních třídách) tím, že 
prostřednictvím partnerství veřejného a 
soukromého sektoru sníží sazby u energií a
nájemné, zavedou nižší sazby místních 
poplatků pro podniky, které se vyměří 
malým podnikům a nezávislým 
obchodníkům, a podpoří spolupráci 
různých obchodů v těchto oblastech;

7. vybízí místní orgány, aby prosazovaly
opatření zaměřená na usnadnění rovného 
přístupu a vytvoření rovných podmínek 
pro nezávislé obchodníky při plném 
respektování volné a spravedlivé 
hospodářské soutěže, jako jsou: podpora
zásady „adoptujte obchod“, kdy velcí 
obchodníci působí jako „rádci“ pro menší
obchody ve svém bezprostředním okolí;
podpora skupin nezávislých obchodníků, 
včetně družstev, jež využívají výhod 
vzájemné pomoci a určitých úspor z 
rozsahu a současně si zachovávají úplnou 
nezávislost; podněcování veřejného a 
soukromého sektoru k vytváření 
partnerství, například v oblasti energetiky
a budování maloobchodních projektů, s 
cílem vytvořit příznivé podmínky pro malé 
a střední podniky a odstranit překážky 
bránící podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby svůj akční plán 
doplnila souborem opatření zaměřených na 
podporu nezávislých obchodníků, např. 
podporou zásady „adoptujte obchod“, jež 
znamená, že velcí obchodníci působí jako
„rádci“ pro malé obchody ve svém 
bezprostředním okolí; podporou skupin 
nezávislých obchodníků, včetně družstev, 
jež využívají výhod vzájemné pomoci a 

7. žádá Komisi, aby svůj akční plán 
doplnila souborem opatření zaměřených na 
podporu nezávislých obchodníků, jako 
jsou: podpora zásady „adoptujte obchod“,
kdy větší obchodníci působí jako „rádci“ 
pro menší obchody ve stejné lokalitě, 
zejména v případě nováčků na trhu;
podpora skupin nezávislých obchodníků, 
včetně družstev, jež využívají výhod 
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určitých úspor z rozsahu a současně si 
zachovávají úplnou nezávislost;
respektováním práva místních a 
regionálních orgánů podporovat prostředí 
příznivé pro malé nezávislé obchody 
v některých nákupních oblastech (např. 
na hlavních třídách) tím, že 
prostřednictvím partnerství veřejného a 
soukromého sektoru sníží sazby u energií a 
nájemné, zavedou nižší sazby místních 
poplatků pro podniky, které se vyměří 
malým podnikům a nezávislým 
obchodníkům, a podpoří spolupráci
různých obchodů v těchto oblastech;

vzájemné pomoci a určitých úspor z 
rozsahu a současně si zachovávají úplnou 
nezávislost; prosazování práva místních a 
regionálních orgánů podporovat prostředí 
příznivé pro malé nezávislé obchody, které 
se obvykle nacházejí v centrech měst, tím, 
že se prostřednictvím partnerství veřejného 
a soukromého sektoru sníží sazby energií a 
nájemné, zavedou nižší sazby místních 
poplatků pro malé podniky a nezávislé 
obchodníky, v souladu s příslušnými 
pravidly EU pro státní podporu, 
hospodářskou soutěž a zadávání veřejných 
zakázek na vnitřním trhu, a podpoří
spolupráce různých obchodů v dané 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby svůj akční plán 
doplnila souborem opatření zaměřených na 
podporu nezávislých obchodníků, např. 
podporou zásady „adoptujte obchod“, jež 
znamená, že velcí obchodníci působí jako
„rádci“ pro malé obchody ve svém 
bezprostředním okolí; podporou skupin 
nezávislých obchodníků, včetně družstev, 
jež využívají výhod vzájemné pomoci a 
určitých úspor z rozsahu a současně si 
zachovávají úplnou nezávislost;
respektováním práva místních a 
regionálních orgánů podporovat prostředí 
příznivé pro malé nezávislé obchody
v některých nákupních oblastech (např. na 
hlavních třídách) tím, že prostřednictvím 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru sníží sazby u energií a nájemné, 
zavedou nižší sazby místních poplatků pro 

7. žádá Komisi, aby svůj akční plán 
doplnila souborem opatření zaměřených na 
podporu nezávislých obchodníků, jako 
jsou: podpora zásady „adoptujte obchod“,
kdy velcí obchodníci působí jako „rádci“ 
pro menší obchody ve svém 
bezprostředním okolí; podpora skupin 
nezávislých obchodníků, včetně družstev, 
jež využívají výhod vzájemné pomoci a 
určitých úspor z rozsahu a současně si 
zachovávají úplnou nezávislost;
respektování práva místních a regionálních 
orgánů podporovat prostředí příznivé pro 
malé nezávislé obchody v některých 
nákupních oblastech (například na hlavních 
třídách) tím, že se prostřednictvím 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru sníží sazby energií a nájemné, 
zavedou nižší sazby místních poplatků pro
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podniky, které se vyměří malým podnikům
a nezávislým obchodníkům, a podpoří
spolupráci různých obchodů v těchto
oblastech;

malé podniky a nezávislé obchodníky a 
podpoří spolupráce různých obchodů v
dané oblasti; podporuje návrh na 
vytvoření virtuální nákupní pasáže 
sdružující nezávislé obchodníky ze stejné 
zákaznické spádové oblasti, k níž by měli 
zákazníci vzdálený přístup prostřednictvím 
zabezpečeného internetového odkazu a 
která by mohla nabízet dodávku až do 
domu; podporuje pojízdný prodej ve 
venkovských oblastech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Roberta Angelilli

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby svůj akční plán 
doplnila souborem opatření zaměřených na 
podporu nezávislých obchodníků, např. 
podporou zásady „adoptujte obchod“, jež 
znamená, že velcí obchodníci působí jako
„rádci“ pro malé obchody ve svém 
bezprostředním okolí; podporou skupin 
nezávislých obchodníků, včetně družstev, 
jež využívají výhod vzájemné pomoci a 
určitých úspor z rozsahu a současně si 
zachovávají úplnou nezávislost;
respektováním práva místních a 
regionálních orgánů podporovat prostředí 
příznivé pro malé nezávislé obchody
v některých nákupních oblastech (např. na 
hlavních třídách) tím, že prostřednictvím 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru sníží sazby u energií a nájemné, 
zavedou nižší sazby místních poplatků pro 
podniky, které se vyměří malým podnikům
a nezávislým obchodníkům, a podpoří
spolupráci různých obchodů v těchto 
oblastech;

7. žádá Komisi, aby svůj akční plán 
doplnila souborem opatření zaměřených na 
podporu nezávislých obchodníků, jako je: 
podpora zásady „adoptujte obchod“, kdy 
větší obchodníci působí jako „rádci“ pro
menší obchody ve svém bezprostředním 
okolí; podpora skupin nezávislých
obchodníků, včetně družstev, jež využívají 
výhod vzájemné pomoci a určitých úspor z 
rozsahu a současně si zachovávají úplnou 
nezávislost; respektování práva místních a 
regionálních orgánů podporovat prostředí 
příznivé pro malé nezávislé obchody v 
některých nákupních oblastech (například 
na hlavních třídách) tím, že se
prostřednictvím partnerství veřejného a 
soukromého sektoru sníží sazby energií – i 
pro noční osvětlené poutače – a nájemné, 
zavedou nižší sazby místních poplatků pro
malé podniky a nezávislé obchodníky a 
podpoří spolupráce různých obchodů v
dané oblasti;



AM\1002617CS.doc 23/51 PE519.470v01-00

CS

Or. it

Pozměňovací návrh 40
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby v rámci akčního 
plánu zavedla opatření na podporu 
inovací, specializace a 
konkurenceschopnosti v odvětví 
maloobchodu, aby propagovala obecní 
trhy a nákupní turistiku, aby podporovala 
podnikatele a mezigenerační převod 
podniků, aby vytvořila bezpečné prostředí 
pro obchod;

Or. es

Pozměňovací návrh 41
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. varuje před sklonem některých 
místních a regionálních orgánů 
pokračovat v rozvoji rozsáhlých projektů,
jako např. nákupních středisek mimo 
městská centra, neboť zejména s ohledem 
na hospodářskou krizi již bylo dosaženo 
bodu nasycení; konstatuje, že nájemné je 
v těchto nákupních střediscích pro malé 
nezávislé obchody obvykle příliš vysoké, a
vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy zmapovala jejich 
ekonomické, sociální a ekologické dopady;

8. připomíná, že zatímco některým 
spotřebitelům může koncentrace obchodů 
mimo centra měst vyhovovat, především 
pro starší osoby, osoby se sníženou 
pohyblivostí nebo ty, kdo nevlastní 
automobil, může být problematická; 
zdůrazňuje, že je důležité vytvořit 
náležitou rovnováhu při budování nových,
rozsáhlých maloobchodních projektů, aby
bylo zajištěno, že nákupní střediska 
budou i nadále hnací silou růstu,
zaměstnanosti a udržitelnosti, a zároveň
aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro 
přístup také malých obchodů na trh, aby 
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mohli spotřebitelé využívat široké 
maloobchodní nabídky a měli skutečně na 
výběr;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. varuje před sklonem některých 
místních a regionálních orgánů 
pokračovat v rozvoji rozsáhlých projektů, 
jako např. nákupních středisek mimo 
městská centra, neboť zejména s ohledem 
na hospodářskou krizi již bylo dosaženo 
bodu nasycení; konstatuje, že nájemné je
v těchto nákupních střediscích pro malé 
nezávislé obchody obvykle příliš vysoké, a 
vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy zmapovala jejich 
ekonomické, sociální a ekologické dopady;

8. konstatuje, že nájemné v nákupních 
střediscích je pro malé nezávislé obchody 
obvykle příliš vysoké, a vyzývá Komisi, 
aby ve spolupráci s členskými státy 
zmapovala jejich ekonomické, sociální a
ekologické dopady;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. varuje před sklonem některých místních 
a regionálních orgánů pokračovat v rozvoji
rozsáhlých projektů, jako např. nákupních 
středisek mimo městská centra, neboť 
zejména s ohledem na hospodářskou krizi 
již bylo dosaženo bodu nasycení; 
konstatuje, že nájemné je v těchto 

8. varuje před sklonem některých místních 
a regionálních orgánů pokračovat 
v budování či schvalování rozsáhlých 
projektů, jako např. nákupních středisek 
mimo městská centra, neboť zejména 
s ohledem na hospodářskou krizi již bylo v 
mnohých regionech dosaženo bodu 
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nákupních střediscích pro malé nezávislé 
obchody obvykle příliš vysoké, a vyzývá 
Komisi, aby ve spolupráci s členskými 
státy zmapovala jejich ekonomické, 
sociální a ekologické dopady;

nasycení; konstatuje, že nájemné v těchto 
nákupních střediscích je pro malé nezávislé 
obchody obvykle příliš vysoké, a vyzývá 
Komisi, aby ve spolupráci s členskými 
státy zmapovala jejich ekonomické, 
sociální a ekologické dopady;

Or. pl

Pozměňovací návrh 44
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. uznává právo místních orgánů
nepovolovat výstavbu nových nákupních 
středisek a hypermarketů v místech, kde 
by mohly mít negativní sociální nebo 
ekologické důsledky, a vybízí členské státy, 
aby stanovily zvláštní pravidla, jimiž 
zaručí různorodost obchodů, jež má 
zásadní význam pro další přitažlivost
nákupních oblastí, zejména pak v
městských centrech;

9. uznává kompetenci místních orgánů, 
pokud jde o územní plánování; 
zdůrazňuje však, že územní plánování by 
nemělo sloužit jako záminka k obcházení 
práva na svobodu usazování; v této 
souvislosti poukazuje na důležitost 
řádného vymáhání směrnice o službách; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby
odstranily překážky bránící volnému 
pohybu a otevřely své trhy s cílem podnítit 
konkurenceschopnost a podpořit
různorodost obchodů, jež má zásadní 
význam pro zachování přitažlivosti
nákupních zón, zejména pak v městských 
centrech;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. uznává právo místních orgánů 9. uznává právo místních orgánů 
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nepovolovat výstavbu nových nákupních 
středisek a hypermarketů v místech, kde by 
mohly mít negativní sociální nebo 
ekologické důsledky, a vybízí členské 
státy, aby stanovily zvláštní pravidla, jimiž 
zaručí různorodost obchodů, jež má 
zásadní význam pro další přitažlivost 
nákupních oblastí, zejména pak v 
městských centrech;

nepovolovat výstavbu nových nákupních 
středisek a hypermarketů v místech, kde by 
mohly mít negativní sociální nebo 
ekologické důsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. uznává právo místních orgánů 
nepovolovat výstavbu nových nákupních 
středisek a hypermarketů v místech, kde by 
mohly mít negativní sociální nebo 
ekologické důsledky, a vybízí členské 
státy, aby stanovily zvláštní pravidla, jimiž 
zaručí různorodost obchodů, jež má
zásadní význam pro další přitažlivost
nákupních oblastí, zejména pak v
městských centrech;

9. uznává právo místních orgánů 
nepovolovat výstavbu nových nákupních 
středisek a hypermarketů v místech, kde by 
mohly mít negativní sociální nebo 
ekologické důsledky, a vybízí členské 
státy, aby stanovily zvláštní pravidla v 
zájmu zlepšení přístupu na trh pro 
maloobchodní prodejce a zajištění 
různorodosti obchodů, neboť tyto aspekty 
mají zásadní význam pro zachování 
přitažlivosti nákupních oblastí, zejména 
pak v městských centrech;

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje významnou úlohu 10. zdůrazňuje významnou úlohu 
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partnerství veřejného a soukromého 
sektoru pro zajištění čistých, bezpečných a 
dostupných nákupních oblastí v městských 
centrech, neboť mohou mimo jiné odstranit 
negativní dopady prázdných budov 
v nákupních oblastech například tím, že je 
nabídnou k dispozici začínajícím 
podnikům, jimž stanoví nájemné nižší, než 
je běžné;

partnerství veřejného a soukromého 
sektoru pro zajištění čistých, bezpečných a 
dostupných nákupních oblastí v městských
centrech, neboť mohou mimo jiné odstranit 
negativní dopady prázdných budov 
v nákupních oblastech například tím, že je 
nabídnou k dispozici začínajícím 
podnikům, jimž stanoví nájemné nižší, než 
je běžné, v souladu s příslušnými pravidly 
EU pro státní podporu a zadávání 
veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. konstatuje, že v důsledku rostoucího 
významu elektronického obchodu se 
obchody potýkají s novými problémy, což 
zvyšuje význam obchodních strategií, jež 
využívají celou škálu různých prodejních 
kanálů; v této souvislosti se s ohledem na
sociální úlohu obchodu obává, že 
elektronický obchod by mohl ovládnout 
celá odvětví obchodu, k čemuž 
v současnosti dochází v audiovizuálním a
knižním odvětví; vybízí obchodníky, aby
vypracovali nové obchodní modely s cílem 
obohatit nákupní zkušenosti v kamenném
obchodu mimo jiné tím, že zlepší úroveň 
předprodejních a poprodejních služeb a 
svou prezentaci na internetu propojí 
s pracovníky odpovědnými za prodej 
v kamenném obchodu;

11. konstatuje, že rychlý rozvoj
elektronického obchodu má výrazný přínos 
pro spotřebitele a podniky v podobě 
inovací, nových příležitostí na trhu a 
růstu, širšího výběru, větší konkurence a 
nižších cen; podotýká však, že se obchody 
potýkají s novými problémy, což zvyšuje 
význam obchodních strategií, jež využívají 
celou škálu prodejních kanálů; vzhledem k
sociální a kulturní úloze maloobchodu
vybízí obchodníky, aby vytvořili nové 
obchodní modely pro své internetové 
zákazníky a současně aby obohatili 
nakupování v kamenném obchodě, mimo 
jiné tím, že zlepší úroveň předprodejních a 
poprodejních služeb;

Or. en



PE519.470v01-00 28/51 AM\1002617CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 49
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. konstatuje, že v důsledku rostoucího 
významu elektronického obchodu se 
obchody potýkají s novými problémy, což 
zvyšuje význam obchodních strategií, jež 
využívají celou škálu různých prodejních 
kanálů; v této souvislosti se s ohledem na 
sociální úlohu obchodu obává, že 
elektronický obchod by mohl ovládnout 
celá odvětví obchodu, k čemuž 
v současnosti dochází v audiovizuálním a 
knižním odvětví; vybízí obchodníky, aby 
vypracovali nové obchodní modely s cílem 
obohatit nákupní zkušenosti v kamenném 
obchodu mimo jiné tím, že zlepší úroveň 
předprodejních a poprodejních služeb a 
svou prezentaci na internetu propojí 
s pracovníky odpovědnými za prodej 
v kamenném obchodu;

11. konstatuje, že v důsledku rostoucího 
významu elektronického obchodu se 
obchody potýkají s novými problémy, což 
zvyšuje význam obchodních strategií, jež 
využívají celou škálu různých prodejních 
kanálů; vybízí obchodníky, aby v co 
největší míře využívali inovační 
technologie a vypracovali nové obchodní 
modely s cílem obohatit nákupní 
zkušenosti v kamenném obchodu mimo 
jiné tím, že zlepší úroveň předprodejních a 
poprodejních služeb a svou prezentaci na 
internetu propojí s pracovníky 
odpovědnými za prodej v kamenném 
obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Claudette Abela Baldacchino

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vítá záměr Komise podporovat 
elektronický obchod; vyjadřuje však 
politování nad tím, že nebyl stanoven cíl 
zpřístupnit internetové služby a zboží 
spotřebitelům ze všech zemí v EU; vyzývá 
Komisi, aby navrhla strategii, která by 
obchodníkům zabránila v přijímání 
diskriminačních politik v jejich postupech 
využívaných při elektronickém 



AM\1002617CS.doc 29/51 PE519.470v01-00

CS

obchodování, čímž se zajistí, že všichni 
evropští občané mohou mít neomezený 
přístup k přeshraničnímu internetovému 
obchodu;  

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že elektronický obchod je 
důležitý k tomu, aby spotřebitelům zajistil 
možnost volby a přístup ke zboží a 
službám, zejména ve vzdálených 
oblastech; zdůrazňuje, že je třeba 
přijmout přiměřené kroky k tomu, aby 
bylo možné rozvinout jeho plný potenciál, 
včetně zlepšení přístupu k internetu 
v nejvzdálenějších oblastech Evropské 
unie; podporuje opatření pro zvýšení 
důvěry, zjednodušení přeshraniční 
registrace domén, zlepšení úrovně plateb 
on-line a doručovacích služeb, usnadnění 
přeshraničního vymáhání dluhů a další 
zvyšování informovanosti spotřebitelů 
o jejich právech, zejména pokud jde 
o možnosti odstoupení od smlouvy a 
podávání žalob, požadovaná ve sdělení 
Komise o elektronickém obchodu z roku 
2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. připomíná, že je důležité odstranit 
překážky (jazykové, administrativní, 
nedostatek informací), které omezují 
podnikatelský potenciál přeshraničního 
internetového obchodu a podrývají důvěru 
spotřebitelů v jednotný trh;  

Or. es

Pozměňovací návrh 53
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby vyřešila otázku 
vícestranných mezibankovních poplatků a 
odstranila pravidla karetních systémů, jež 
posilují účinky poškozující hospodářskou 
soutěž v oblasti vícestranných 
mezibankovních poplatků; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby podpořila členské 
státy, které již transparentní, 
konkurenceschopné a inovativní platební 
systémy používají, a aby je využívala jako 
osvědčené postupy v dalším rozvoji 
levnějšího a spravedlivějšího trhu plateb 
v Evropě;  

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vítá zejména dobrovolné iniciativy a 
závazky obchodníků a dodavatelů, pokud 
jde o omezení plýtvání potravinami; 

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Roberta Angelilli

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že je důležité zachovat a 
chránit prodej ve stáncích a na trzích, 
jelikož je toto odvětví tvořeno především 
tisíci rodinných mikropodniků a rovněž je 
charakteristickým rysem evropského 
hospodářství;

Or. it

Pozměňovací návrh 56
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. uznává a velkou měrou podporuje 
důležitou úlohu maloobchodu, který 
zajišťuje kvalifikovaná pracovní místa pro 
osoby s nízkou i vysokou kvalifikací; 
zdůrazňuje, že hospodářská soutěž mezi 
maloobchodními prodejci nesmí být 
vedena na úkor pracovních norem nebo 
mezd;  

Or. en



PE519.470v01-00 32/51 AM\1002617CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 57
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná význam řádného provádění 
stávajících sociálních a pracovněprávních 
předpisů; lituje, že existuje vysoká míra 
nehlášené práce, jež je spojena s velkými 
daňovými úniky a znemožňuje vytvořit 
rovné podmínky mezi obchodníky na 
vnitřním trhu;

13. připomíná význam řádného provádění 
stávajících sociálních a pracovněprávních 
předpisů; vyzývá k rovnému zacházení 
s obchodními subjekty na vnitřním trhu
s cílem bojovat proti nehlášené práci a 
daňovým a sociálním podvodům;      

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná význam řádného provádění 
stávajících sociálních a pracovněprávních 
předpisů; lituje, že existuje vysoká míra 
nehlášené práce, jež je spojena s velkými 
daňovými úniky a znemožňuje vytvořit 
rovné podmínky mezi obchodníky na 
vnitřním trhu;

13. připomíná význam řádného uplatňování 
stávajících sociálních a pracovněprávních 
předpisů; lituje, že existuje vysoká míra 
nehlášené práce, jež je spojena s velkými 
daňovými úniky a znemožňuje vytvořit 
rovné podmínky mezi obchodníky na 
vnitřním trhu; varuje před nekalými 
praktikami v oblasti pracovních 
podmínek, s nimiž je možné se 
v maloobchodní činnosti setkat a které 
mají dopad zejména na ženy, nízce 
kvalifikované pracovníky a přistěhovalce; 

Or. es

Pozměňovací návrh 59
María Irigoyen Pérez
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že je důležité zlepšit 
podnikatelské a profesní dovednosti 
s cílem zvýšit míru zaměstnanosti v tomto 
odvětví, a vyzývá členské státy a Komisi, 
aby podpořily zaměstnávání lidí z těchto 
skupin společnosti, pro něž je obtížnější 
práci najít;  

Or. es

Pozměňovací návrh 60
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje znepokojení nad zhoršením 
práv nabyvatelů franšízy ve vztahu ke 
franšízovým společnostem a vyzývá k 
uzavírání transparentních a spravedlivých 
smluv; upozorňuje Komisi a členské státy 
na problémy, s nimiž se potýkají 
nabyvatelé franšízy, kteří mají zájem 
prodat svůj podnik nebo změnit obchodní 
model a současně nadále působit v daném 
odvětví; žádá Komisi, aby zkoumala 
dopady dlouhodobě platných doložek o 
hospodářské soutěži, možnosti nákupu a 
zákaz mnohonásobného franšízingu a 
v této souvislosti znovu zvážila výjimku 
z pravidel hospodářské soutěže, jíž 
v současnosti využívají smluvní strany, 
jejichž podíl na trhu je menší než 30 %;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Malcolm Harbour
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje znepokojení nad zhoršením 
práv nabyvatelů franšízy ve vztahu ke 
franšízovým společnostem a vyzývá k 
uzavírání transparentních a spravedlivých 
smluv; upozorňuje Komisi a členské státy 
na problémy, s nimiž se potýkají 
nabyvatelé franšízy, kteří mají zájem 
prodat svůj podnik nebo změnit obchodní 
model a současně nadále působit v daném 
odvětví; žádá Komisi, aby zkoumala 
dopady dlouhodobě platných doložek o
hospodářské soutěži, možnosti nákupu a
zákaz mnohonásobného franšízingu a v této 
souvislosti znovu zvážila výjimku 
z pravidel hospodářské soutěže, jíž 
v současnosti využívají smluvní strany, 
jejichž podíl na trhu je menší než 30 %;

14. vítá používání franšízy jako 
obchodního modelu, jenž podporuje nové 
podniky a vlastnictví malých podniků ; 
konstatuje nicméně, že v některých 
případech existují nerovné smluvní 
podmínky; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby bylo řádně 
uplatňováno nařízení (EU) č. 330/2010 
o blokové výjimce z vertikálních omezení;
zejména upozorňuje Komisi a členské státy 
na problémy, s nimiž se potýkají 
nabyvatelé franšízy, kteří mají zájem 
prodat svůj podnik nebo změnit obchodní 
model a současně nadále působit v daném 
odvětví; dále vyzývá Komisi, aby zkoumala 
dopady dlouhodobě platných doložek 
o výlučnosti, možnosti nákupu, zákaz 
mnohonásobného franšízingu a stávající
výjimku z pravidel hospodářské soutěže, 
jíž v současnosti využívají smluvní strany, 
jejichž podíl na trhu je menší než 30 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje znepokojení nad zhoršením 
práv nabyvatelů franšízy ve vztahu ke 
franšízovým společnostem a vyzývá k 
uzavírání transparentních a spravedlivých 
smluv; upozorňuje Komisi a členské státy 
na problémy, s nimiž se potýkají 
nabyvatelé franšízy, kteří mají zájem 
prodat svůj podnik nebo změnit obchodní 
model a současně nadále působit v daném 

14. vyjadřuje znepokojení nad zhoršením 
práv nabyvatelů franšízy ve vztahu ke 
franšízovým společnostem a vyzývá k 
uzavírání transparentních a spravedlivých 
smluv; upozorňuje Komisi a členské státy 
na problémy, s nimiž se potýkají 
nabyvatelé franšízy, kteří mají zájem 
prodat svůj podnik nebo změnit obchodní 
model a současně nadále působit v daném 
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odvětví; žádá Komisi, aby zkoumala
dopady dlouhodobě platných doložek o 
hospodářské soutěži, možnosti nákupu a 
zákaz mnohonásobného franšízingu a 
v této souvislosti znovu zvážila výjimku 
z pravidel hospodářské soutěže, jíž 
v současnosti využívají smluvní strany, 
jejichž podíl na trhu je menší než 30 %;

odvětví; žádá Komisi, aby přezkoumala 
zákaz mechanismů stanovování pevných 
cen ve franšízových systémech a dopady 
dlouhodobě platných doložek o 
hospodářské soutěži, možnosti nákupu a 
zákaz mnohonásobného franšízingu a v 
této souvislosti znovu zvážila výjimku z 
pravidel hospodářské soutěže, jíž v 
současnosti využívají smluvní strany, 
jejichž podíl na trhu je menší než 30 %;

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. je znepokojen rychlým rozvojem 
vlastních značek; zdůrazňuje, že rozvoj 
prodeje výrobků pod vlastní značkou by 
měl spotřebitelům přinášet lepší volbu, 
zejména pokud jde o transparentnost, 
kvalitu informací a rozmanitost, a malým 
a středním podnikům poskytovat jasné 
příležitosti k inovaci a expanzi;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. podporuje činnost Fóra na vysoké 
úrovni pro lepší fungování potravinového 
dodavatelského řetězce a odborné 
platformy pro smluvní praktiky mezi 

15. podporuje činnost Fóra na vysoké 
úrovni pro lepší fungování potravinového 
dodavatelského řetězce a odborné 
platformy pro smluvní praktiky mezi 
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podniky; domnívá se, že Parlament by měl 
urychleně vyřešit nevyřešené otázky 
týkající se jeho zapojení do činnosti fóra; 
zdůrazňuje, že k nekalým obchodním 
praktikám dochází i v dodavatelském 
řetězci v oblasti nepotravinového zboží, a 
vyzývá Komisi a podnikatelské svazy, aby
prověřily možnosti vytvoření nového 
časově neomezeného fóra zaměřeného na 
obchod jako celek;

podniky; domnívá se, že Parlament by měl 
urychleně vyřešit nevyřešené otázky 
týkající se jeho zapojení do činnosti fóra;
zdůrazňuje, že k nekalým obchodním 
praktikám dochází i v dodavatelském 
řetězci v oblasti nepotravinového zboží; 
žádá proto Komisi a podnikatelské svazy, 
aby vedly konstruktivní dialog napříč 
odvětvími v existujících fórech, včetně 
každoročního kulatého stolu 
o maloobchodním trhu a připravování 
pracovní skupiny Komise pro 
konkurenceschopnost maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. podporuje činnost Fóra na vysoké 
úrovni pro lepší fungování potravinového 
dodavatelského řetězce a odborné 
platformy pro smluvní praktiky mezi 
podniky; domnívá se, že Parlament by měl 
urychleně vyřešit nevyřešené otázky 
týkající se jeho zapojení do činnosti fóra; 
zdůrazňuje, že k nekalým obchodním 
praktikám dochází i v dodavatelském 
řetězci v oblasti nepotravinového zboží, a 
vyzývá Komisi a podnikatelské svazy, aby 
prověřily možnosti vytvoření nového 
časově neomezeného fóra zaměřeného na 
obchod jako celek;

15. podporuje činnost Fóra na vysoké 
úrovni pro lepší fungování potravinového 
dodavatelského řetězce a odborné 
platformy pro smluvní praktiky mezi 
podniky; domnívá se, že Parlament by měl 
urychleně vyřešit nevyřešené otázky 
týkající se jeho zapojení do činnosti fóra;
zdůrazňuje, že negativní vývoj, zejména 
v potravinovém řetězci, by měl být nadále 
sledován Komisí s cílem přijmout další 
opatření; zdůrazňuje, že k nekalým 
obchodním praktikám dochází i v 
dodavatelském řetězci v oblasti 
nepotravinového zboží, a vyzývá Komisi a 
podnikatelské svazy, aby prověřily 
možnosti vytvoření nového časově 
neomezeného fóra zaměřeného na obchod 
jako celek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Catherine Stihler

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. podporuje činnost Fóra na vysoké 
úrovni pro lepší fungování potravinového 
dodavatelského řetězce a odborné 
platformy pro smluvní praktiky mezi 
podniky; domnívá se, že Parlament by měl 
urychleně vyřešit nevyřešené otázky 
týkající se jeho zapojení do činnosti fóra; 
zdůrazňuje, že k nekalým obchodním 
praktikám dochází i v dodavatelském 
řetězci v oblasti nepotravinového zboží, a 
vyzývá Komisi a podnikatelské svazy, aby 
prověřily možnosti vytvoření nového 
časově neomezeného fóra zaměřeného na 
obchod jako celek;

15. podporuje činnost Fóra na vysoké 
úrovni pro lepší fungování potravinového 
dodavatelského řetězce a odborné 
platformy pro smluvní praktiky mezi 
podniky; domnívá se, že Parlament by měl 
urychleně vyřešit nevyřešené otázky 
týkající se jeho zapojení do činnosti fóra;
zdůrazňuje, že nekalé obchodní praktiky 
mají negativní dopad na podniky, 
zemědělce a pracovníky ze třetích zemí a 
dochází k nim i v dodavatelském řetězci v 
oblasti nepotravinového zboží, a vyzývá 
Komisi a podnikatelské svazy, aby 
prověřily možnosti vytvoření nového 
časově neomezeného fóra zaměřeného na 
obchod jako celek;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá zásady osvědčené praxe i seznam 
příkladů nekalých praktik a poctivého 
jednání ve vertikálních obchodních 
vztazích v potravinovém řetězci, jakož i 
rámec pro uplatňování a prosazování 
těchto zásad; zdůrazňuje, že mají-li být 
tyto zásady skutečně účinné, je důležité, 
aby se zapojily všechny zúčastněné 
subjekty v potravinovém řetězci, včetně 
organizací zemědělců a zpracovatelského 
odvětví a odvětví distribuce; žádá Komisi, 

16. vítá zásady osvědčené praxe i seznam 
příkladů nekalých praktik a poctivého 
jednání ve vertikálních obchodních 
vztazích v potravinovém dodavatelském
řetězci jakožto výchozí body pro 
zákonodárce k tomu, aby vypracovali 
jednotný a právně závazný soubor zásad;
podporuje stanovisko obchodních 
sdružení, že je třeba tyto zásady 
prosazovat, ale mají-li být tyto zásady 
skutečně účinné, je nutný nezávislý 
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aby do dvou let od zahájení této 
dobrovolné iniciativy přezkoumala její 
účinky a v případě potřeby navrhla další
opatření;

mechanismus vymáhání; domnívá se, že 
tento mechanismus musí mít pravomoc 
ukládat sankce, zohledňovat atmosféru 
strachu dodavatelů a koordinovat činnosti 
vymáhání práva v různých členských 
státech s cílem zastavit ty, kteří se 
vymáhání práva vyhýbají; žádá Komisi, 
aby uznala, že dobrovolná iniciativa 
navrhovaná obchodními společnostmi 
nebude účinná, nebude-li zřízen právně 
závazný mechanismus vymáhání, a vybízí 
Komisi, aby urychleně navrhla další kroky;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Catherine Stihler

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá zásady osvědčené praxe i seznam 
příkladů nekalých praktik a poctivého 
jednání ve vertikálních obchodních 
vztazích v potravinovém řetězci, jakož i 
rámec pro uplatňování a prosazování těchto 
zásad; zdůrazňuje, že mají-li být tyto 
zásady skutečně účinné, je důležité, aby se 
zapojily všechny zúčastněné subjekty 
v potravinovém řetězci, včetně organizací 
zemědělců a zpracovatelského odvětví a 
odvětví distribuce; žádá Komisi, aby do
dvou let od zahájení této dobrovolné 
iniciativy přezkoumala její účinky a
v případě potřeby navrhla další opatření;

16. vítá zásady osvědčené praxe i seznam 
příkladů nekalých praktik a poctivého 
jednání ve vertikálních obchodních 
vztazích v potravinovém dodavatelském
řetězci, jakož i rámec pro uplatňování a 
prosazování těchto zásad; vítá, že obchodní 
sdružení uznávají, že je třeba tyto zásady 
prosazovat, a zdůrazňuje, že má-li být 
mechanismus vymáhání skutečně účinný, 
je zásadní, aby byl respektován všemi 
zúčastněnými subjekty v potravinovém
dodavatelském řetězci a aby se do něj 
všechny strany zapojily, a to i včetně 
organizací zemědělců a zpracovatelského 
odvětví a odvětví distribuce; domnívá se 
rovněž, že je důležité mít nezávislý 
mechanismus vymáhání s pravomocí 
ukládat sankce, a vyzývá proto Komisi, 
aby do jednoho roku od vstupu
dobrovolné iniciativy v platnost
přezkoumala její praktické účinky a aby 
urychleně navrhla dodatečná opatření;   
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Or. en

Pozměňovací návrh 69
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá zásady osvědčené praxe i seznam 
příkladů nekalých praktik a poctivého 
jednání ve vertikálních obchodních 
vztazích v potravinovém řetězci, jakož i 
rámec pro uplatňování a prosazování těchto 
zásad; zdůrazňuje, že mají-li být tyto 
zásady skutečně účinné, je důležité, aby se 
zapojily všechny zúčastněné subjekty 
v potravinovém řetězci, včetně organizací 
zemědělců a zpracovatelského odvětví a 
odvětví distribuce; žádá Komisi, aby do 
dvou let od zahájení této dobrovolné 
iniciativy přezkoumala její účinky a 
v případě potřeby navrhla další opatření;

16. vítá zásady osvědčené praxe i seznam 
příkladů nekalých praktik a poctivého 
jednání ve vertikálních obchodních 
vztazích v potravinovém dodavatelském
řetězci, jakož i rámec pro uplatňování a 
prosazování těchto zásad; zdůrazňuje
nicméně, že toto je první krok, a 
zpochybňuje účinnost dobrovolného 
závazku; zdůrazňuje, že mají-li být tyto 
zásady skutečně účinné, je důležité, aby se 
zapojily všechny zúčastněné subjekty v 
potravinovém dodavatelském řetězci, 
včetně organizací zemědělců a 
zpracovatelského odvětví a odvětví 
distribuce; žádá Komisi, aby přezkoumala
metody vymáhání zakotvené v právních 
předpisech, jako jsou např. sankce a 
zřízení funkce nezávislého veřejného 
ochránce práv, s cílem řešit odpovídajícím 
způsobem „atmosféru strachu“, jež 
panuje v potravinovém řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá zásady osvědčené praxe i seznam 
příkladů nekalých praktik a poctivého 

16. vítá zásady osvědčené praxe i seznam 
příkladů nekalých praktik a poctivého 
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jednání ve vertikálních obchodních 
vztazích v potravinovém řetězci, jakož i 
rámec pro uplatňování a prosazování těchto 
zásad; zdůrazňuje, že mají-li být tyto 
zásady skutečně účinné, je důležité, aby se 
zapojily všechny zúčastněné subjekty 
v potravinovém řetězci, včetně organizací 
zemědělců a zpracovatelského odvětví a 
odvětví distribuce; žádá Komisi, aby do 
dvou let od zahájení této dobrovolné 
iniciativy přezkoumala její účinky a 
v případě potřeby navrhla další opatření;

jednání ve vertikálních obchodních 
vztazích v potravinovém dodavatelském
řetězci, jakož i rámec pro uplatňování a 
prosazování těchto zásad jakožto první 
krok; zdůrazňuje, že mají-li být tyto zásady 
skutečně účinné, je důležité, aby se 
zapojily všechny zúčastněné subjekty v 
potravinovém dodavatelském řetězci, 
včetně organizací zemědělců a 
zpracovatelského odvětví a odvětví 
distribuce;

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá zásady osvědčené praxe i seznam 
příkladů nekalých praktik a poctivého 
jednání ve vertikálních obchodních 
vztazích v potravinovém řetězci, jakož i 
rámec pro uplatňování a prosazování těchto 
zásad; zdůrazňuje, že mají-li být tyto 
zásady skutečně účinné, je důležité, aby se 
zapojily všechny zúčastněné subjekty 
v potravinovém řetězci, včetně organizací 
zemědělců a zpracovatelského odvětví a 
odvětví distribuce; žádá Komisi, aby do 
dvou let od zahájení této dobrovolné 
iniciativy přezkoumala její účinky a 
v případě potřeby navrhla další opatření;

16. vítá zásady osvědčené praxe i seznam 
příkladů nekalých praktik a poctivého 
jednání ve vertikálních obchodních 
vztazích v potravinovém dodavatelském
řetězci, jakož i rámec pro uplatňování a 
prosazování těchto zásad; naléhavě vyzývá 
dotčené subjekty, aby je urychleně zavedly 
do praxe a co nejrychleji předvedly 
výsledky; zdůrazňuje, že mají-li být tyto 
zásady skutečně účinné, je důležité, aby se 
zapojily všechny zúčastněné subjekty v 
potravinovém dodavatelském řetězci, 
včetně organizací zemědělců a 
zpracovatelského odvětví a odvětví 
distribuce; žádá Komisi, aby pravidelně 
přezkoumávala účinky dobrovolné 
iniciativy, posoudila, zda je zapotřebí 
dalších opatření a předložila výsledky fóru 
na vysoké úrovni a kulatému stolu o 
maloobchodním trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. konstatuje, že otázky týkající se 
vertikálních obchodních vztahů rovněž 
vyvstávají v souvislosti s dohodami 
o selektivní a výhradní distribuci 
značkového zboží v maloobchodním 
prodeji; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby zabezpečily práva obchodníků a 
majitelů obchodů s menší vyjednávací 
silou;     

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zároveň Komisi připomíná 
předvídatelné meze dopadu tohoto 
přístupu, jelikož nemůže překonat některé 
základní problémy oligopsonistické 
struktury trhu, jež se zde vyznačuje malým 
počtem velkých maloobchodních prodejců 
potravin, kteří nakupují, oproti velkému 
počtu malých dodavatelů, kteří prodávají, 
a proto vítá návrh různých obchodních 
sdružení zavést prováděcí mechanismus;     

Or. de
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Pozměňovací návrh 74
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vyzývá Komisi, aby v vzala v úvahu 
základní problém týkající se struktury 
trhu a tržní síly v maloobchodním 
potravinovém řetězci i obavy dodavatelů a 
aby doplnila dobrovolné iniciativy 
o právně závazný prováděcí 
mechanismus;   

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pro slabší účastníky 
trhu je často velmi obtížné podávat 
stížnosti na nekalé obchodní praktiky, a 
zdůrazňuje důležitou úlohu sdružení 
podniků, jež by měla mít možnost podávat 
za předpokladu ochrany důvěrnosti 
stížnosti jejich jménem veřejnému 
ochránci práv nebo orgánu rozhodování, 
jenž by měl mít pravomoc přijímat 
z úřední moci opatření, jestliže obdrží 
informace o určitých znepokojivých 
trendech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Catherine Stihler
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pro slabší účastníky 
trhu je často velmi obtížné podávat 
stížnosti na nekalé obchodní praktiky, a
zdůrazňuje důležitou úlohu sdružení 
podniků, jež by měla mít možnost podávat 
za předpokladu ochrany důvěrnosti 
stížnosti jejich jménem veřejnému 
ochránci práv nebo orgánu rozhodování, 
jenž by měl mít pravomoc přijímat
z úřední moci opatření, jestliže obdrží
informace o určitých znepokojivých 
trendech;

17. domnívá se, že pro slabší účastníky 
trhu je často velmi obtížné podávat 
stížnosti na nekalé obchodní praktiky, a
proto vyzývá Komisi, aby zvážila zřízení 
funkce veřejného ochránce práv pro celou 
EU, jenž bude přijímat anonymní
informace, uchovávat informace 
v důvěrnosti, provádět dohled nad trhem a 
dávat popud k šetření;  

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pro slabší účastníky 
trhu je často velmi obtížné podávat 
stížnosti na nekalé obchodní praktiky, a
zdůrazňuje důležitou úlohu sdružení 
podniků, jež by měla mít možnost podávat 
za předpokladu ochrany důvěrnosti 
stížnosti jejich jménem veřejnému 
ochránci práv nebo orgánu rozhodování, 
jenž by měl mít pravomoc přijímat z úřední 
moci opatření, jestliže obdrží informace o 
určitých znepokojivých trendech;

17. domnívá se, že pro slabší účastníky 
trhu je často velmi obtížné podávat 
stížnosti na nekalé obchodní praktiky, a
proto vyzývá Komisi, aby zřídila funkci 
veřejného ochránce práv v oblasti 
potravinářství pro celou EU, jenž bude 
přijímat anonymní informace, uchovávat 
informace v důvěrnosti, provádět dohled 
nad trhem a dávat podněty k šetření; 
jelikož mohou sdružení podniků užitečným 
způsobem podávat stížnosti jménem 
dodavatelů, domnívá se, že širší skupina 
organizací, které mají rovněž znalosti 
o nekalých praktikách známy, by také 
měly být schopny předkládat anonymní 
důkazy veřejnému ochránci práv nebo 
orgánu rozhodování, jenž by měl mít 
pravomoc přijímat z úřední moci opatření, 
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jestliže obdrží informace o určitých 
znepokojivých trendech;  

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pro slabší účastníky
trhu je často velmi obtížné podávat 
stížnosti na nekalé obchodní praktiky, a
zdůrazňuje důležitou úlohu sdružení 
podniků, jež by měla mít možnost podávat 
za předpokladu ochrany důvěrnosti 
stížnosti jejich jménem veřejnému 
ochránci práv nebo orgánu rozhodování, 
jenž by měl mít pravomoc přijímat 
z úřední moci opatření, jestliže obdrží 
informace o určitých znepokojivých 
trendech;

17. domnívá se, že slabší účastníci trhu
považují často za obtížné podávat stížnosti 
na nekalé obchodní praktiky; vyzývá 
Komisi, aby rovněž prověřila možnost 
navrhnout zřízení funkce a vymezení 
povinností veřejného ochránce práv nebo 
orgánu rozhodování v rámci dobrovolné 
iniciativy;

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pro slabší účastníky 
trhu je často velmi obtížné podávat 
stížnosti na nekalé obchodní praktiky, a 
zdůrazňuje důležitou úlohu sdružení 
podniků, jež by měla mít možnost podávat 
za předpokladu ochrany důvěrnosti 
stížnosti jejich jménem veřejnému ochránci 
práv nebo orgánu rozhodování, jenž by měl 

17. domnívá se, že pro slabší účastníky 
trhu, zejména pro zemědělce a dodavatele,
je často velmi obtížné podávat stížnosti na 
nekalé obchodní praktiky, a zdůrazňuje 
důležitou úlohu sdružení podniků, jež by 
měla mít možnost podávat za předpokladu 
ochrany důvěrnosti stížnosti jejich jménem 
veřejnému ochránci práv nebo orgánu 
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mít pravomoc přijímat z úřední moci 
opatření, jestliže obdrží informace o 
určitých znepokojivých trendech;

rozhodování, jenž by měl mít pravomoc 
přijímat z úřední moci opatření, jestliže 
obdrží informace o určitých znepokojivých 
trendech; v tomto ohledu žádá, aby Komise 
posoudila prostředky vymáhání pravidel a 
vedla činnost dobrovolné iniciativy za 
uplatňování zásad řádných postupů 
v potravinovém dodavatelském řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pro slabší účastníky 
trhu je často velmi obtížné podávat 
stížnosti na nekalé obchodní praktiky, a 
zdůrazňuje důležitou úlohu sdružení 
podniků, jež by měla mít možnost podávat 
za předpokladu ochrany důvěrnosti 
stížnosti jejich jménem veřejnému ochránci 
práv nebo orgánu rozhodování, jenž by měl 
mít pravomoc přijímat z úřední moci
opatření, jestliže obdrží informace o 
určitých znepokojivých trendech;

17. domnívá se, že vzhledem ke kupní síle 
velkých maloobchodních prodejců 
potravin je pro slabší účastníky trhu často 
velmi obtížné podávat stížnosti na nekalé 
obchodní praktiky, a zdůrazňuje důležitou 
úlohu sdružení podniků a jiných 
organizací, jež by měla mít možnost 
podávat anonymně nebo za předpokladu 
ochrany důvěrnosti stížnosti jejich jménem 
veřejnému ochránci práv nebo orgánu 
rozhodování, jenž by měl mít pravomoc 
z úřední moci vést šetření, případně 
ukládat sankce, jestliže obdrží informace o 
určitých znepokojivých trendech;

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pro slabší účastníky 
trhu je často velmi obtížné podávat 
stížnosti na nekalé obchodní praktiky, a 
zdůrazňuje důležitou úlohu sdružení 
podniků, jež by měla mít možnost podávat
za předpokladu ochrany důvěrnosti 
stížnosti jejich jménem veřejnému 
ochránci práv nebo orgánu rozhodování, 
jenž by měl mít pravomoc přijímat z úřední 
moci opatření, jestliže obdrží informace o
určitých znepokojivých trendech;

17. domnívá se, že pro slabší účastníky 
trhu je často velmi obtížné podávat 
stížnosti na nekalé obchodní praktiky, a 
zdůrazňuje důležitou úlohu sdružení 
podniků, jež by měla mít možnost podávat 
za předpokladu ochrany důvěrnosti 
stížnosti jejich jménem; vyzývá Komisi, 
aby ve svém posouzení dobrovolných 
prováděcích opatření zvážila, zda je 
zapotřebí veřejného ochránce práv nebo 
orgánu rozhodování, jenž by měl mít 
pravomoc přijímat z úřední moci opatření, 
jestliže obdrží podložené informace 
o nekalých obchodních praktikách;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pro slabší účastníky 
trhu je často velmi obtížné podávat 
stížnosti na nekalé obchodní praktiky, a 
zdůrazňuje důležitou úlohu sdružení 
podniků, jež by měla mít možnost podávat 
za předpokladu ochrany důvěrnosti 
stížnosti jejich jménem veřejnému ochránci 
práv nebo orgánu rozhodování, jenž by měl 
mít pravomoc přijímat z úřední moci 
opatření, jestliže obdrží informace o 
určitých znepokojivých trendech;

17. domnívá se, že pro slabší účastníky 
trhu jako jednotlivce je často velmi obtížné 
podávat stížnosti na nekalé obchodní 
praktiky, a zdůrazňuje důležitou úlohu 
sdružení podniků, jež by měla mít možnost 
podávat za předpokladu ochrany 
důvěrnosti stížnosti jejich jménem 
veřejnému ochránci práv nebo orgánu 
rozhodování, jenž by měl mít pravomoc 
přijímat z úřední moci opatření, jestliže 
obdrží informace o určitých znepokojivých 
trendech, zejména v dodavatelském 
řetězci;

Or. pl

Pozměňovací návrh 83
Morten Løkkegaard, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
právního předpisu EU, jehož cílem bude 
zakázat v odvětví potravinářství ztrátový 
prodej, a aby vymezila pojem 
„ekonomické závislosti“, což by mělo 
zajistit, aby členské státy i podnikatelská 
sféra byly v otázce nekalých obchodních 
praktik obezřetnější;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
právního předpisu EU, jehož cílem bude 
zakázat v odvětví potravinářství ztrátový 
prodej, a aby vymezila pojem „ekonomické 
závislosti“, což by mělo zajistit, aby 
členské státy i podnikatelská sféra byly 
v otázce nekalých obchodních praktik 
obezřetnější;

18. zdůrazňuje, že spotřebitelé mají právo 
znát způsob stanovení ceny výrobku; 
konstatuje, že spotřebitelé si často nejsou 
vědomi toho, že prodejem za výrazně 
snížené ceny mohou supermarkety 
negativně ovlivnit příjmy zemědělců i 
pracovní podmínky a mzdy zaměstnanců 
supermarketu; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh právního předpisu EU, 
jehož cílem bude zakázat v odvětví 
potravinářství ztrátový prodej, a aby 
vymezila pojem „ekonomické závislosti“, 
což by mělo zajistit, aby členské státy i 
podnikatelská sféra byly v otázce nekalých 
obchodních praktik obezřetnější;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Zuzana Roithová

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
právního předpisu EU, jehož cílem bude 
zakázat v odvětví potravinářství ztrátový 
prodej, a aby vymezila pojem „ekonomické 
závislosti“, což by mělo zajistit, aby 
členské státy i podnikatelská sféra byly 
v otázce nekalých obchodních praktik 
obezřetnější;

18. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
právního předpisu EU, jehož cílem bude 
zakázat v odvětví potravinářství ztrátový 
prodej, a aby navrhla vhodné změny 
právních předpisů v oblasti soutěžního 
práva EU tak, aby obsahovaly širokou 
definici pojmu „ekonomická závislost“,
která může vést k tomu, že podniky 
akumulují kupní sílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
právního předpisu EU, jehož cílem bude 
zakázat v odvětví potravinářství ztrátový 
prodej, a aby vymezila pojem „ekonomické 
závislosti“, což by mělo zajistit, aby 
členské státy i podnikatelská sféra byly 
v otázce nekalých obchodních praktik 
obezřetnější;

18. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
právního předpisu EU, jehož cílem bude 
zakázat v odvětví potravinářství ztrátový 
prodej, a aby navrhla změny právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže, 
pokud jde o vymezení pojmu „ekonomická 
závislost“ a jiných okolností, jež vedou 
k tomu, že podniky akumulují kupní sílu,
což by mělo zajistit, aby členské státy i 
podnikatelská sféra byly v otázce nekalých 
obchodních praktik obezřetnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Franz Obermayr
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
právního předpisu EU, jehož cílem bude 
zakázat v odvětví potravinářství ztrátový 
prodej, a aby vymezila pojem
„ekonomické závislosti“, což by mělo 
zajistit, aby členské státy i podnikatelská 
sféra byly v otázce nekalých obchodních 
praktik obezřetnější;

18. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
právního předpisu EU, jehož cílem bude 
zakázat v odvětví potravinářství ztrátový 
prodej, a aby vymezila pojem
„ekonomická závislost“ a jiné okolnosti,
které podniky nutí, aby si udržovaly 
nadměrnou kupní sílu, což by mělo 
zajistit, aby členské státy i podnikatelská 
sféra byly v otázce vývoje takovýchto 
dominantních postavení na trhu, která 
často usnadňují nekalé obchodní praktiky,
obezřetnější;

Or. de

Pozměňovací návrh 88
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
právního předpisu EU, jehož cílem bude 
zakázat v odvětví potravinářství ztrátový 
prodej, a aby vymezila pojem „ekonomické 
závislosti“, což by mělo zajistit, aby 
členské státy i podnikatelská sféra byly 
v otázce nekalých obchodních praktik 
obezřetnější;

18. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
právního předpisu EU, jehož cílem bude 
zakázat v maloobchodním odvětví ztrátový 
prodej, a aby vymezila pojem „ekonomické 
závislosti“, což by mělo zajistit, aby 
členské státy i podnikatelská sféra byly 
v otázce nekalých obchodních praktik 
obezřetnější;

Or. de

Pozměňovací návrh 89
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby v rámci opatření 
zaměřených na nekalé obchodní praktiky 
postupovala proti územnímu omezení 
dodávek, jež vyvolávají výrobci 
značkového zboží;

20. vyzývá Komisi, aby prosazovala 
stávající právní předpisy v oblasti 
územního omezení dodávek, jež
dodavatelé uplatňují vůči svým 
odběratelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby v rámci opatření 
zaměřených na nekalé obchodní praktiky
postupovala proti územnímu omezení 
dodávek, jež vyvolávají výrobci
značkového zboží;

20. vyzývá Komisi, aby postupovala proti 
územnímu omezení dodávek, jež výrobci
uplatňují vůči dodavatelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyslovuje politování nad skutečností, 
že některé členské státy znevýhodňují 
zahraniční podniky tím, že vytváří nové 
překážky, které jim ztěžují usadit se 
v daném členském státě, což je 
jednoznačně v rozporu se zásadami 
vnitřního trhu;

Or. en



AM\1002617CS.doc 51/51 PE519.470v01-00

CS

Pozměňovací návrh 92
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá Komisi, aby poskytla podporu 
obchodním komorám a obchodním 
organizacím v jednotlivých odvětvích 
s cílem udržovat dialog s maloobchodním 
odvětvím;

Or. fr


