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Pozmeňujúci návrh 1
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh uznesenia
Citácia 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na článok 2 Zmluvy 
o Európskej únii (ZEÚ), v ktorom sa 
ustanovuje, že Únia je založená na 
hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, 
ktorými by sa mali riadiť okrem iného 
všetky súvisiace oblasti činnosti vrátane 
pracovného práva, podmienok
zamestnávania a odmeňovania;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 2
António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže elektronický obchod má 
mimoriadny potenciál na vytváranie 
hospodárskeho rastu a zvyšovanie 
zamestnanosti v celej Európskej únii; 
keďže v oznámení Komisie 
o elektronickom obchode a online službách 
z januára 2012 sa doručovanie tovaru 
zakúpeného online označuje za jednu 
z piatich hlavných priorít na podporu 
elektronického obchodu do roku 2015 
a jeho význam opakovane zdôraznili Rada 
i Parlament;

A. keďže elektronický obchod má 
mimoriadny potenciál na boj proti 
hospodárskej a finančnej kríze, posilnenie 
jednotného trhu, vytváranie 
hospodárskeho rastu a zvyšovanie 
zamestnanosti v celej Európskej únii; 
keďže v oznámení Komisie 
o elektronickom obchode a online službách 
z januára 2012 sa doručovanie tovaru 
zakúpeného online označuje za jednu 
z piatich hlavných priorít na podporu 
elektronického obchodu do roku 2015 
a jeho význam opakovane zdôraznili Rada 
i Parlament;
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 3
António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže trh elektronického obchodu EÚ 
trhu vzrástol v roku 2012 o viac než 20 %; 
keďže sa predpokladá, že objem 
cezhraničného elektronického obchodu sa 
štvornásobne zvýši; keďže trh 
s doručovaním balíkov prechádza 
radikálnou transformáciou, keď na trh 
vstupujú noví poskytovatelia služieb
a objavujú sa nové typy služieb;

B. keďže trh elektronického obchodu EÚ 
trhu vzrástol v roku 2012 o viac než 20 %; 
keďže sa predpokladá, že objem 
cezhraničného elektronického obchodu sa 
štvornásobne zvýši; keďže trh 
s doručovaním balíkov prechádza 
radikálnou transformáciou, keď na trh 
vstupujú noví poskytovatelia služieb, 
investície zamerané na inovácie
a objavujú sa nové typy služieb;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 4
Ismail Ertug

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže najmä veľkí účastníci trhu 
s elektronickým obchodom spôsobujú 
obrovské stláčanie cien v odvetví logistiky, 
ktoré v niektorých členských štátoch 
spôsobilo značné zhoršenie pracovných 
podmienok v sektore doručovacích 
služieb;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 5
António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže na prekonanie tejto situácie je 
potrebné posilniť istotu spotrebiteľov pri 
doručovaní, dôveru v trh a vedomosti 
o právach spotrebiteľov zabezpečením 
väčšieho množstva informácií a väčšej 
transparentnosti v súvislosti 
s podmienkami doručovania;

E. keďže na prekonanie tejto situácie je 
potrebné posilniť istotu spotrebiteľov, 
pokiaľ ide o operátorov v oblasti 
doručovania a doručovacie služby, dôveru 
v trh a vedomosti o právach 
a povinnostiach spotrebiteľov 
zabezpečením väčšieho množstva 
informácií a väčšej transparentnosti 
v súvislosti s podmienkami doručovania;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 6
Mitro Repo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže na prekonanie tejto situácie je 
potrebné posilniť istotu spotrebiteľov pri 
doručovaní, dôveru v trh a vedomosti 
o právach spotrebiteľov zabezpečením 
väčšieho množstva informácií a väčšej 
transparentnosti v súvislosti 
s podmienkami doručovania;

E. keďže na prekonanie tejto situácie je 
potrebné posilniť istotu spotrebiteľov pri 
doručovaní, dôveru v trh a vedomosti 
o právach spotrebiteľov zabezpečením 
väčšieho množstva informácií, lepšej 
zrozumiteľnosti a väčšej transparentnosti 
v súvislosti s podmienkami doručovania;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 7
Ildikó Gáll-Pelcz
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže na vytvorenie integrovaného 
jednotného trhu s doručovaním balíkov je 
potrebné vytvoriť pevný a súdržný 
sociálny rozmer, zabezpečiť kvalitné 
pracovné miesta a zaručiť celoživotné 
vzdelávanie;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 8
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. upozorňuje na to, že dostupné, cenovo 
prijateľné a vysokokvalitné doručovacie 
služby sú základným prvkom nákupu 
tovaru online a treba ich podporovať 
zabezpečením slobodnej a spravodlivej 
hospodárskej súťaže; konštatuje však, že 
mnohí spotrebitelia sa zdráhajú nakupovať 
online, najmä cez hranice, pretože majú 
obavy v súvislosti s konečným doručením, 
nákladmi za doručenie a spoľahlivosťou;

1. upozorňuje na to, že dostupné, cenovo 
prijateľné a vysokokvalitné doručovacie 
služby sú základným prvkom nákupu 
tovaru online a treba ich podporovať 
zabezpečením slobodnej a spravodlivej 
hospodárskej súťaže, a to v súlade 
s pracovným právom, podmienkami 
zamestnávania a odmeňovania 
a sociálnymi a environmentálnymi 
normami; konštatuje však, že mnohí 
spotrebitelia sa zdráhajú nakupovať online, 
najmä cez hranice, pretože majú obavy 
v súvislosti s konečným doručením, 
nákladmi za doručenie a spoľahlivosťou;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 9
António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. upozorňuje na to, že dostupné, cenovo 
prijateľné a vysokokvalitné doručovacie 
služby sú základným prvkom nákupu 
tovaru online a treba ich podporovať 
zabezpečením slobodnej a spravodlivej 
hospodárskej súťaže; konštatuje však, že 
mnohí spotrebitelia sa zdráhajú nakupovať 
online, najmä cez hranice, pretože majú 
obavy v súvislosti s konečným doručením, 
nákladmi za doručenie a spoľahlivosťou;

1. upozorňuje na to, že dostupné, cenovo 
prijateľné, účinné a vysokokvalitné 
doručovacie služby sú základným prvkom 
nákupu tovaru online a treba ich 
podporovať zabezpečením slobodnej 
a spravodlivej hospodárskej súťaže; 
konštatuje však, že mnohí spotrebitelia sa 
zdráhajú nakupovať online, najmä cez 
hranice, pretože majú obavy v súvislosti 
s dostupnými možnosťami doručenia, 
konečným doručením, nákladmi za 
doručenie a spoľahlivosťou;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 10
António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť dôveru 
spotrebiteľov v postupy doručovania; 
považuje väčšiu transparentnosť a lepšie 
informácie o dostupných možnostiach, 
cenách a podmienkach doručovania za 
rozhodujúce pre spotrebiteľa, najmä čo sa 
týka podmienok, za ktorých sa 
spotrebiteľove objednávky zasielajú, 
a postupov, ktoré treba dodržať v prípade 
meškania, poškodenia alebo straty tovaru;

3. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť dôveru 
spotrebiteľov v postupy doručovania; 
považuje väčšiu transparentnosť a lepšie 
informácie o dostupných možnostiach, 
cenách a podmienkach doručovania za 
rozhodujúce pre spotrebiteľa, najmä čo sa 
týka podmienok, za ktorých sa 
spotrebiteľove objednávky zasielajú, 
a postupov, ktoré treba dodržať v prípade
poškodenia alebo straty tovaru, alebo
meškania jeho doručenia alebo vrátenia;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 11
Mitro Repo
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť dôveru 
spotrebiteľov v postupy doručovania; 
považuje väčšiu transparentnosť a lepšie 
informácie o dostupných možnostiach, 
cenách a podmienkach doručovania za 
rozhodujúce pre spotrebiteľa, najmä čo sa 
týka podmienok, za ktorých sa 
spotrebiteľove objednávky zasielajú, 
a postupov, ktoré treba dodržať v prípade 
meškania, poškodenia alebo straty tovaru;

3. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť dôveru 
spotrebiteľov v postupy doručovania; 
považuje väčšiu transparentnosť a lepšie 
a ľahšie porovnateľné informácie 
o dostupných možnostiach, cenách 
a podmienkach doručovania za 
rozhodujúce pre spotrebiteľa, najmä čo sa 
týka podmienok, za ktorých sa 
spotrebiteľove objednávky zasielajú, 
a postupov, ktoré treba dodržať v prípade 
meškania, poškodenia alebo straty tovaru;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 12
António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať 
opatrenia zamerané na zabezpečenie 
možnosti výberu pre spotrebiteľov pri 
nákupe; konštatuje značné rozdiely medzi 
očakávaniami spotrebiteľov 
a dostupnosťou vhodných a inovatívnych 
služieb, ako sú zberné miesta alebo 
balíkové kiosky, riešenia sledovania 
a vyhľadávania alebo jednoduché postupy 
vracania zásielok;

4. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať 
opatrenia zamerané na zabezpečenie 
možnosti výberu pre spotrebiteľov pri 
nákupe; konštatuje značné rozdiely medzi 
očakávaniami spotrebiteľov 
a dostupnosťou vhodných a inovatívnych 
služieb, ako sú zberné miesta alebo 
balíkové kiosky, riešenia sledovania 
a vyhľadávania, miesto a čas doručenia 
vyhovujúce spotrebiteľovi alebo 
jednoduché postupy vracania zásielok;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 13
Mitro Repo
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať 
opatrenia zamerané na zabezpečenie 
možnosti výberu pre spotrebiteľov pri 
nákupe; konštatuje značné rozdiely medzi 
očakávaniami spotrebiteľov 
a dostupnosťou vhodných a inovatívnych 
služieb, ako sú zberné miesta alebo 
balíkové kiosky, riešenia sledovania 
a vyhľadávania alebo jednoduché postupy 
vracania zásielok;

4. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať 
opatrenia zamerané na zabezpečenie 
možnosti výberu pre spotrebiteľov pri 
nákupe; konštatuje značné rozdiely medzi 
očakávaniami spotrebiteľov 
a dostupnosťou vhodných a inovatívnych 
služieb, ako sú zberné miesta alebo 
balíkové kiosky alebo terminály, služby 
dostupné vždy 24 hodín denne, riešenia 
sledovania a vyhľadávania alebo 
jednoduché postupy vracania zásielok;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 14
António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poukazuje na to, že vysoké náklady na 
cezhraničné doručovanie sú jedným 
z hlavných dôvodov nespokojnosti 
spotrebiteľov; zdôrazňuje, že sú 
nevyhnutné cenovo dostupnejšie možnosti 
doručovania pre spotrebiteľov a MSP, ak 
sa má zvýšiť predaj a nákup na diaľku;

6. poukazuje na to, že vysoké náklady na 
cezhraničné doručovanie alebo 
doručovanie do vzdialených oblastí alebo 
najvzdialenejších regiónov sú jedným 
z hlavných dôvodov nespokojnosti 
spotrebiteľov; zdôrazňuje, že sú 
nevyhnutné cenovo dostupnejšie možnosti 
doručovania pre spotrebiteľov a predajcov 
vrátane MSP, ak sa má zvýšiť predaj 
a nákup na diaľku a ak má mať diskusia 
o skutočnom jednotnom trhu zmysel;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 15
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt
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Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje nevyhnutnosť zlepšiť 
geografické pokrytie a prístup 
k univerzálnej službe doručovania balíkov 
vo vidieckych a vzdialených oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Pablo Arias Echeverría

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosti vytvorenia európskej známky 
dôveryhodnosti elektronického obchodu, 
prostredníctvom ktorej by sa zaručilo, aby 
podniky pôsobiace online v plnej miere 
dodržiavali právne predpisy EÚ; mala by 
byť jednoduchá a správne štruktúrovaná 
a jej obsah by mal byť bohatý, aby 
poskytoval pridanú hodnotu pre celý 
reťazec elektronického obchodu, a tak by 
sa podporila dôvera a transparentnosť, 
ako aj právna istota pre spotrebiteľov aj 
podniky, a v záujme osôb so zdravotným 
postihnutím by sa mali poskytovať 
informácie vo forme zlučiteľnej 
s existujúcimi, právne nezáväznými 
normami W3C; zdôrazňuje okrem toho, že 
je nevyhnutný integrovaný prístup 
s cieľom zvýšiť dôveru spotrebiteľov, 
pokiaľ ide o prístup k cezhraničným 
právnym online službám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Jürgen Creutzmann
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Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby spolu s odvetvím 
a spotrebiteľskými organizáciami vytvorili 
spoločné ukazovatele kvality doručovacích 
služieb, na základe ktorých budú môcť 
spotrebitelia lepšie porovnať rozličné 
ponuky;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 18
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Podnadpis 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Webové stránky na účely porovnávania

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. poznamenáva, že čoraz viac 
spotrebiteľov využíva webové stránky na 
porovnávanie cien, vlastnostní alebo 
podmienok doručenia výrobkov 
a poskytnutia služieb, najmä v súvislosti 
s elektronickým obchodom; zdôrazňuje, že 
webové stránky na účely porovnávania
neposkytujú spotrebiteľom vždy 
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transparentné, presné a úplné informácie; 
víta doterajšiu činnosť dialógu 
s viacerými zainteresovanými stranami 
o porovnávacích nástrojoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje najmä, že je nevyhnutné, 
aby webové stránky na účely 
porovnávania boli transparentné, 
spoľahlivé a riadené operačne nezávislým 
spôsobom s cieľom dosiahnuť, aby boli 
prínosom pre podniky, najmä MSP, 
aj spotrebiteľov a zabezpečiť, aby sa 
spotrebiteľom poskytli transparentné 
a presné informácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Vytvorenie rovnakých podmienok pre malé 
a stredné podniky

Rozhodujúca úloha spotrebiteľov a MSP 
v reálnej ekonomike a potreba vytvorenia
rovnakých podmienok pre malé a stredné 
podniky

Or. el
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Pozmeňujúci návrh 22
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje kľúčovú úlohu MSP v tvorbe 
rastu a zamestnanosti, najmä v oblasti 
zamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, 
že doručovacie služby sú pre európske 
MSP mimoriadne dôležité a že integrovaný 
konkurencieschopný trh s doručovaním, 
ktorý zabezpečí rôzne možnosti 
doručovania za prijateľné ceny, je 
podmienkou prístupu na nové trhy 
a získania viacerých spotrebiteľov v rámci 
EÚ;

7. zdôrazňuje kľúčovú úlohu MSP v tvorbe 
rastu a zamestnanosti, najmä v oblasti 
zamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, 
že doručovacie služby sú pre európske 
MSP mimoriadne dôležité a že integrovaný 
konkurencieschopný trh s doručovaním, 
ktorý zabezpečí prijateľné ceny a rôzne 
možnosti doručovania a ktorý vyžaduje 
kvalitné služby, transparentnosť 
a dostupnosť vzhľadom na súlad 
s pracovným právom, podmienkami 
zamestnávania a odmeňovania 
a sociálnymi a environmentálnymi 
normami, je podmienkou prístupu na nové 
trhy a získania viacerých spotrebiteľov 
v rámci EÚ;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 23
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje kľúčovú úlohu MSP v tvorbe 
rastu a zamestnanosti, najmä v oblasti 
zamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, 
že doručovacie služby sú pre európske 
MSP mimoriadne dôležité a že integrovaný 
konkurencieschopný trh s doručovaním, 
ktorý zabezpečí rôzne možnosti 
doručovania za prijateľné ceny, je 
podmienkou prístupu na nové trhy 
a získania viacerých spotrebiteľov v rámci 

7. zdôrazňuje kľúčovú úlohu MSP v tvorbe 
rastu a zamestnanosti, najmä v oblasti 
zamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, 
že doručovacie služby sú pre európske 
MSP mimoriadne dôležité a že integrovaný 
konkurencieschopný trh s doručovaním, 
ktorý zabezpečí rôzne možnosti 
doručovania za prijateľné ceny, je 
podmienkou prístupu na nové trhy 
a získania viacerých spotrebiteľov v rámci 
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EÚ; EÚ; odporúča preto primerané úpravy 
regulačného rámca s cieľom poskytnúť 
európskym spotrebiteľom slobodu voľby, 
uplatnenie v praxi, transparentnosť a –
z hľadiska hospodárskej súťaže – väčšie 
sociálne a hospodárske výhody a prístup
k väčšiemu rozsahu tovarov a služieb, 
pričom MSP získajú rozsiahle možnosti 
na poskytovanie tovarov a služieb, ktoré 
sú inovačné, kvalitné a vyhovujú 
spotrebiteľom na európskom vnútornom 
online trhu ako celku, aby sa tak posilnilo 
ich postavenie a poskytla možnosť 
zachovať si konkurencieschopnosť vo 
svetovom hospodárstve;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 24
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje kľúčovú úlohu MSP v tvorbe 
rastu a zamestnanosti, najmä v oblasti 
zamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, 
že doručovacie služby sú pre európske 
MSP mimoriadne dôležité a že integrovaný 
konkurencieschopný trh s doručovaním, 
ktorý zabezpečí rôzne možnosti 
doručovania za prijateľné ceny, je 
podmienkou prístupu na nové trhy 
a získania viacerých spotrebiteľov v rámci 
EÚ;

7. zdôrazňuje kľúčovú úlohu MSP v tvorbe 
rastu a zamestnanosti, najmä v oblasti 
zamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, 
že doručovacie služby sú pre európske 
MSP mimoriadne dôležité a že integrovaný 
konkurencieschopný trh s doručovaním, 
ktorý zabezpečí rôzne možnosti 
doručovania za prijateľné ceny, je 
podmienkou prístupu na nové trhy 
a získania viacerých spotrebiteľov v rámci 
EÚ; zdôrazňuje význam zlepšenia 
informačného toku k MSP týkajúceho sa 
možností konsolidácie objemu balíkov 
a inovatívnych riešení doručovania 
a vyzdvihnutia zásielok, prostredníctvom
ktorých by sa znížili náklady na poslednú 
fázu doručovania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25
António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje kľúčovú úlohu MSP v tvorbe 
rastu a zamestnanosti, najmä v oblasti 
zamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, 
že doručovacie služby sú pre európske 
MSP mimoriadne dôležité a že integrovaný 
konkurencieschopný trh s doručovaním, 
ktorý zabezpečí rôzne možnosti 
doručovania za prijateľné ceny, je 
podmienkou prístupu na nové trhy 
a získania viacerých spotrebiteľov v rámci 
EÚ;

7. zdôrazňuje kľúčovú úlohu MSP v tvorbe 
rastu, inovácií a zamestnanosti, najmä 
v oblasti zamestnanosti mladých ľudí; 
zdôrazňuje, že doručovacie služby sú pre 
európske MSP mimoriadne dôležité a že 
integrovaný konkurencieschopný trh 
s doručovaním, ktorý zabezpečí rôzne 
možnosti doručovania a logistickej 
podpory za prijateľné ceny, je podmienkou 
prístupu na nové trhy a získania viacerých 
spotrebiteľov v rámci EÚ;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 26
António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že MSP musia byť schopné 
reagovať na potreby a očakávania 
spotrebiteľov jednoduchšími, rýchlejšími, 
cenovo dostupnejšími, transparentnými, 
spoľahlivými a efektívnymi prepravnými 
službami v rámci cezhraničného 
elektronického obchodu; zdôrazňuje, že 
doručovacie služby, ktoré nespĺňajú 
očakávania spotrebiteľov, majú priamy 
vplyv na značkou, meno 
a konkurencieschopnosť podniku;

8. zdôrazňuje, že podniky, a najmä MSP 
musia byť schopné reagovať na potreby 
a očakávania spotrebiteľov jednoduchšími, 
rýchlejšími, cenovo dostupnejšími, 
transparentnými, spoľahlivými 
a efektívnymi prepravnými službami 
v rámci cezhraničného elektronického 
obchodu; zdôrazňuje, že doručovacie 
služby, ktoré nespĺňajú očakávania 
spotrebiteľov, majú priamy vplyv na 
značkou, meno a konkurencieschopnosť 
podniku;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 27
Wim van de Camp

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyjadruje znepokojenie v súvislosti 
s prekážkami, s ktorými sa stretávajú MSP 
v dôsledku nedostatku skutočne vyspelého 
jednotného európskeho trhu v oblasti 
doručovacích služieb; zdôrazňuje, že MSP 
v súčasnej dobe čelia vyšším nákladom, 
značnej komplikovanosti a nedostatočnej
transparentnosti;

9. vyjadruje znepokojenie v súvislosti 
s nevýhodami, s ktorými sa stretávajú MSP 
v dôsledku svojej malej veľkosti; 
zdôrazňuje, že MSP v súčasnej dobe čelia 
vyšším nákladom, značnej 
komplikovanosti súvisiacej 
s rozdrobenosťou európskeho trhu
a nedostatku informácií o dostupných 
možnostiach doručovania a cenách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Podnadpis 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Zabezpečenie podmienok zodpovedného 
zamestnávania v európskom sektore 
doručovacích služieb

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že sektor doručovania 
balíkov je sektor s vysokým podielom 
ľudskej práce, s pracovnými 
podmienkami, pre ktoré sú
charakteristické neisté zmluvy, dlhý 
pracovný čas, veľmi veľká pracovná 
záťaž (nedostatok času na poskytnutie 
dobrej kvality), stresové pracovné 
podmienky, nízka mzda a málo príležitostí 
na prístup k aktuálnemu odbornému 
vzdelávaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. zdôrazňuje, že základným 
predpokladom kvalitných doručovacích 
služieb, ako aj sociálneho rozmeru 
integrovaného trhu s doručovaním 
balíkov je zabezpečenie podmienok 
zodpovedného zamestnávania v sektore 
služieb doručovania balíkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 9 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9c. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
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spravodlivé a slušné pracovné a mzdové 
podmienky v celom sektore doručovacích 
služieb a aby bojovali proti nelegálnej 
práci, ako aj zneužívaniu pracovného 
postavenia samostatne zárobkovo činných 
osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 9 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9d. vyjadruje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že operátori v oblasti 
doručovania často využívajú na 
doručovanie externých subdodávateľov 
a v niektorých prípadoch dokonca 
subsubdodávateľov; zdôrazňuje, že táto 
skutočnosť môže prispieť k zvýšeniu tlaku 
na prácu; poznamenáva, že konkurenčný 
tlak a veľký podiel samostatne zárobkovo 
činných doručovateľov môže tiež vo 
veľkej miere ovplyvniť kvalitu 
doručovacích služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 9 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9e. vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili 
kontroly subdodávateľov s cieľom 
zabezpečiť súlad so zákonnými 
a kolektívnymi podmienkami
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zamestnávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 9 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9f. domnieva sa, že na dosiahnutie 
integrovaného trhu s doručovaním 
balíkov sú potrebné kvalitné pracovné 
miesta s pevným a koherentným 
sociálnym rozmerom, vďaka ktorému by 
bolo možné nanovo vymedziť existujúce 
profesie a vykonať rekvalifikáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 9 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9g. vyjadruje sa kriticky ku skutočnosti, že 
zelená kniha sa nezameriava na otázky 
možností vzdelávania a odbornej prípravy, 
primeraných miezd a zapojenia
sociálnych partnerov; poznamenáva, že 
v súvislosti s každou reguláciou 
vnútorného trhu je nevyhnutné brať do 
úvahy sociálny rozmer, najmä pokiaľ ide 
o modely zamestnávania založené na 
samostatnej zárobkovej činnosti, 
dočasnom zamestnávaní a zamestnávaní 
na dobu určitú;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 36
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 9 h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9h. zdôrazňuje, že v oblasti uskutočnenia 
doručovania existujú nedostatky 
vyplývajúce zo skutočnosti, že pracovníci 
v oblasti doručovania 
nedodržiavajú doručovacie pokyny
z dôvodu chýbajúcej odbornej prípravy; 
vyzýva operátorov v oblasti doručovania, 
aby podporovali odbornú prípravu 
a vzdelávanie zamestnancov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby navrhla potrebné 
opatrenia na podporu tohto odvetvia 
s cieľom zlepšiť interoperabilitu a urýchliť 
uvedenie optimalizovaných postupov 
zameraných na zníženie nákladov, 
zvýšenie dostupnosti a kvality 
doručovacích služieb a aby ponúkla cenovo 
dostupné, flexibilné prepravné sadzby pre 
spotrebiteľov a podniky;

10. vyzýva Komisiu, aby navrhla potrebné 
opatrenia na podporu tohto odvetvia 
s cieľom zlepšiť interoperabilitu a urýchliť 
uvedenie optimalizovaných postupov
podliehajúcich súladu s pracovným 
právom, podmienkami zamestnávania 
a odmeňovania a sociálnymi 
a environmentálnymi normami 
a zameraných na zníženie nákladov na 
doručenie, zvýšenie dostupnosti a kvality 
doručovacích služieb a aby ponúkla cenovo 
dostupné, flexibilné prepravné sadzby pre 
spotrebiteľov a podniky;
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Or. el

Pozmeňujúci návrh 38
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby navrhla potrebné 
opatrenia na podporu tohto odvetvia 
s cieľom zlepšiť interoperabilitu a urýchliť 
uvedenie optimalizovaných postupov 
zameraných na zníženie nákladov, 
zvýšenie dostupnosti a kvality 
doručovacích služieb a aby ponúkla cenovo 
dostupné, flexibilné prepravné sadzby pre 
spotrebiteľov a podniky;

10. vyzýva Komisiu, aby navrhla potrebné 
opatrenia na podporu tohto odvetvia 
s cieľom zlepšiť interoperabilitu a urýchliť 
uvedenie optimalizovaných postupov 
zameraných na zníženie nákladov, zvýšenie 
úspor z rozsahu pre operátorov v oblasti 
doručovania, podporu zlúčenia menších 
zásielok a na základe toho množstvové 
zľavy pre malých obchodníkov, zvýšenie 
dostupnosti a kvality doručovacích služieb 
a aby ponúkla cenovo dostupné, flexibilné 
prepravné sadzby pre spotrebiteľov 
a podniky;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 39
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby navrhla potrebné
opatrenia na podporu tohto odvetvia 
s cieľom zlepšiť interoperabilitu a urýchliť 
uvedenie optimalizovaných postupov 
zameraných na zníženie nákladov, 
zvýšenie dostupnosti a kvality 
doručovacích služieb a aby ponúkla 
cenovo dostupné, flexibilné prepravné 
sadzby pre spotrebiteľov a podniky;

10. víta opatrenia, ktoré prijali operátori 
na trhu s doručovaním balíkov s cieľom 
zaviesť mechanizmy užšie zamerané na 
potreby internetových predajcov 
a spotrebiteľov, ako sú možnosti 
pružnejšieho doručovania a vrátenia; 
vyzýva však Komisiu, aby naďalej 
navrhovala potrebné opatrenia na podporu 
tohto odvetvia s cieľom zlepšiť 
interoperabilitu a urýchliť uvedenie 
optimalizovaných postupov zameraných na 
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zníženie nákladov, zvýšenie dostupnosti 
a kvality služieb a aby ponúkla cenovo 
dostupné, flexibilné prepravné sadzby pre 
spotrebiteľov a podniky;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 40
Mitro Repo

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby navrhla potrebné 
opatrenia na podporu tohto odvetvia 
s cieľom zlepšiť interoperabilitu a urýchliť 
uvedenie optimalizovaných postupov 
zameraných na zníženie nákladov, 
zvýšenie dostupnosti a kvality 
doručovacích služieb a aby ponúkla cenovo 
dostupné, flexibilné prepravné sadzby pre 
spotrebiteľov a podniky;

10. vyzýva Komisiu, aby navrhla potrebné 
opatrenia na podporu tohto odvetvia 
s cieľom zlepšiť interoperabilitu a urýchliť 
uvedenie optimalizovaných postupov
posielania a odberu balíkov zameraných 
na zníženie nákladov, zvýšenie dostupnosti 
a kvality doručovacích služieb a aby 
ponúkla cenovo dostupné, flexibilné 
prepravné sadzby pre spotrebiteľov 
a podniky;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 41
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že v tomto smere je 
spolupráca v rámci odvetvia na 
interoperabilných cezhraničných 
systémoch sledovania a vyhľadávania 
mimoriadne dôležitá; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala ďalšie možnosti vypracovania 
európskych noriem a používania 
otvorených rozhraní pre programovanie 
aplikácií s cieľom umožniť vytvorenie 

11. domnieva sa, že v tomto smere je 
spolupráca v rámci odvetvia na 
interoperabilných cezhraničných 
systémoch sledovania a vyhľadávania 
mimoriadne dôležitá; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala ďalšie možnosti vypracovania 
európskych noriem a používania 
otvorených rozhraní pre programovanie 
aplikácií s cieľom umožniť vytvorenie 
integrovaných systémov sledovania
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integrovaných systémov sledovania; a aby presadzovala kvalitu, spoľahlivosť 
a trvalú udržateľnosť integrovaných 
logistických služieb vzťahujúcich sa na 
elektronický obchod;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 42
Wim van de Camp

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že v tomto smere je 
spolupráca v rámci odvetvia na 
interoperabilných cezhraničných 
systémoch sledovania a vyhľadávania 
mimoriadne dôležitá; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala ďalšie možnosti vypracovania 
európskych noriem a používania 
otvorených rozhraní pre programovanie 
aplikácií s cieľom umožniť vytvorenie 
integrovaných systémov sledovania;

11. domnieva sa, že v tomto smere je 
spolupráca v rámci odvetvia na 
interoperabilných cezhraničných 
systémoch sledovania a vyhľadávania 
mimoriadne dôležitá; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala ďalšie možnosti vypracovania 
európskych noriem s cieľom zlepšiť
integrované systémy sledovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. domnieva sa, že sledovanie 
a vyhľadávanie by malo byť súčasťou 
štandardného súboru informácií 
o objednávke, ktoré poskytuje internetový 
predajca spotrebiteľovi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 44
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. zdôrazňuje, že podľa všetkých 
zainteresovaných strán zapojených do 
cezhraničného doručovania balíkov je 
potrebné, aby bol balík od podania až po 
doručenie spotrebiteľovi označený tým 
istým kódom na sledovanie 
a vyhľadávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že ľahšie riešenia v oblasti 
odberu a vracania zásielok by mohli 
významne znížiť ceny a zvýšiť spokojnosť
zákazníkov, najmä v prípade 
cezhraničného predaja; vyzýva na ďalšiu 
spoluprácu s cieľom zlepšiť 
interoperabilitu kontaktných centier 
zameraných na sťažnosti spotrebiteľov;

12. zdôrazňuje, že ľahšie riešenia v oblasti 
odberu a vracania zásielok už zohrávajú 
významnú úlohu v raste elektronického 
obchodu a v budúcnosti by mohli viesť 
k zníženiu cien a väčšej spokojnosti
zákazníkov, najmä v prípade 
cezhraničných transakcií; vyzýva na 
ďalšiu spoluprácu s cieľom zlepšiť 
interoperabilitu kontaktných centier 
zameraných na sťažnosti spotrebiteľov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 46
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby nabádala
operátorov v oblasti doručovania na 
vytvorenie platformy na spoluprácu 
a výmenu informácií s cieľom umožniť 
rýchlu reakciu v prípade existujúcich 
medzier na trhu s doručovaním v EÚ, 
pokiaľ ide o inovácie, flexibilitu, riadenie 
zásob, prepravu a vracanie balíkov, 
a pritom dodržiavať právne predpisy EÚ 
v oblasti hospodárskej súťaže;

13. vyzýva Komisiu na vytvorenie 
platformy na spoluprácu a výmenu 
informácií medzi operátormi v oblasti 
doručovania s cieľom umožniť rýchlu 
reakciu v prípade existujúcich medzier na 
trhu s doručovaním v EÚ, pokiaľ ide 
o inovácie, flexibilitu, riadenie zásob, 
prepravu, odber a vracanie balíkov, 
a pritom dodržiavať právne predpisy EÚ 
v oblasti hospodárskej súťaže a diskutovať 
o možnosti, v rámci ktorej by expresné 
a poštové služby využívali spoločnú 
infraštruktúru ku vzájomnému 
prospechu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 47
António Fernando Correia de Campos

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
podporu potrebnú na vytvorenie webových 
stránok zameraných na výrobky a služby, 
ktoré ponúkajú podniky pôsobiace 
v oblasti doručovania balíkov, 
a zahŕňajúcich dostupné výrobky, ceny, 
lehotu doručenia a všetky príslušné 
charakteristiky doručovacej služby, a to
v niekoľkých jazykoch s cieľom prispieť 
k transparentnosti a spoľahlivosti 
a posilneniu ochrany spotrebiteľa;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 48
Adam Bielan
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby vyvinula úsilie 
o prijatie európskych noriem pre oblasť 
adresovania a označovania, ako aj noriem 
pre oblasť poštových schránok 
vyhovujúcich elektronickému obchodu;

14. vyzýva Komisiu, aby spolu s podnikmi 
vyvinula úsilie o prijatie európskych 
noriem pre oblasť adresovania 
a označovania, ako aj noriem pre oblasť 
poštových schránok vyhovujúcich 
elektronickému obchodu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 49
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Podnadpis 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Európska známka dôveryhodnosti 
elektronického obchodu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje nevyhnutnosť vytvoriť 
európsku známku dôveryhodnosti 
elektronického obchodu, prostredníctvom 
ktorej sa zabezpečí kvalita, spoľahlivosť, 
environmentálna a sociálna udržateľnosť 
a primerané pracovné podmienky pre 
integrované doručovacie služby 
a prostredníctvom ktorej by sa mohla 
zvýšiť dôvera spotrebiteľov 
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k elektronickému obchodu, podnietiť 
internetoví predajcovia a spoločnosti 
pôsobiace v oblasti doručovania balíkov, 
aby v rámci doručovacieho reťazca 
prevzali väčšiu zodpovednosť, podporiť 
transparentnosť a právna istota pre 
spotrebiteľov aj podniky a zvýšiť 
konkurenčná výhoda podnikov, najmä 
MSP, a tak prispieť k pevnému 
hospodárskemu rastu a tvorbe 
zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
príslušný právny rámec a rozsah 
pôsobnosti celoeurópskej známky 
dôveryhodnosti elektronického obchodu, 
a to na základe posúdenia otázky, či by 
akreditáciu a udelenie európskej známky 
dôveryhodnosti elektronického obchodu 
mala vykonať inštitúcia EÚ alebo 
inštitúcie členských štátov, ktoré 
zabezpečujú akreditáciu na vnútroštátnej 
úrovni; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
európska známka dôveryhodnosti 
elektronického obchodu udelila 
operátorom v oblasti doručovania, ktorí 
dodržiavajú určené kódexy správania 
a ktorí plnia povinnosti týkajúce sa 
odbornej prípravy, pracovných podmienok 
a ochrany životného prostredia; 
zdôrazňuje, že taká známka 
dôveryhodnosti by sa mala vzťahovať na 
celý doručovací reťazec operátorov, ako 
aj subdodávateľov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 52
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 14 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14c. poznamenáva, že internetoví 
predajcovia, ktorí by chceli zobraziť 
európsku známku dôveryhodnosti 
elektronického obchodu na webovej 
stránke ako elektronické označenie, budú 
musieť využívať len akreditovaných 
operátorov v oblasti doručovania s cieľom 
oznámiť dodržiavanie súboru pravidiel 
zaručených európskou známkou 
dôveryhodnosti elektronického obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 14 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14d. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
usmernenia, technické normy 
a nevyhnutné podmienky, ktoré by sa mali 
vzťahovať na európsku známku 
dôveryhodnosti elektronického obchodu; 
zdôrazňuje, že na zabezpečenie účinnosti 
elektronickej známky dôveryhodnosti 
elektronického obchodu je nevyhnutné, 
aby bola založená na súbore minimálnych 
charakteristických znakov súvisiacich 
s transparentnými ustanoveniami na 
ochranu spotrebiteľa a poskytovaním 
informácií, ako aj požiadavkami na 
postupy riešenia sťažností a sporov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Andreas Schwab

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uznáva dynamickú povahu trhu 
s doručovaním balíkov, keď sa rýchlo 
objavujú nové služby a prevádzkovatelia; 
konštatuje, že inovatívne riešenia reagujúce 
na potreby internetových predajcov 
a zákazníkov sa pravdepodobne stanú 
kľúčovým faktorom hospodárskej súťaže; 
domnieva sa, že je nanajvýš dôležité
starostlivo sledovať vývoj trhu s cieľom 
identifikovať všetky oblasti potenciálneho 
zlyhania trhu, kde môžu byť potrebné 
ďalšie opatrenia v budúcnosti;

15. uznáva dynamickú povahu trhu 
s doručovaním balíkov, keď sa rýchlo 
objavujú nové služby a prevádzkovatelia; 
konštatuje, že inovatívne riešenia reagujúce 
na potreby internetových predajcov 
a zákazníkov sa pravdepodobne stanú 
kľúčovým faktorom hospodárskej súťaže; 
domnieva sa, že je potrebné vopred 
dôkladne posúdiť všetky legislatívne 
opatrenia s cieľom predísť ohrozeniu 
dynamiky trhu s doručovaním balíkov; 
vyzýva Komisiu, aby starostlivo sledovala
vývoj trhu s cieľom identifikovať všetky 
oblasti potenciálneho zlyhania trhu, kde 
môžu byť potrebné ďalšie opatrenia 
v budúcnosti; zdôrazňuje v tejto súvislosti, 
že v rámci dohľadu nad trhom by sa mali 
zohľadniť nielen zavedení poštoví 
operátori, ale tiež noví poskytovatelia 
služieb;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 55
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uznáva dynamickú povahu trhu 
s doručovaním balíkov, keď sa rýchlo 
objavujú nové služby a prevádzkovatelia; 

15. uznáva dynamickú povahu trhu 
s doručovaním balíkov, keď sa rýchlo 
objavujú nové služby a prevádzkovatelia; 
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konštatuje, že inovatívne riešenia reagujúce 
na potreby internetových predajcov 
a zákazníkov sa pravdepodobne stanú 
kľúčovým faktorom hospodárskej súťaže; 
domnieva sa, že je nanajvýš dôležité 
starostlivo sledovať vývoj trhu s cieľom 
identifikovať všetky oblasti potenciálneho 
zlyhania trhu, kde môžu byť potrebné
ďalšie opatrenia v budúcnosti;

konštatuje, že inovatívne riešenia reagujúce 
na potreby internetových predajcov 
a zákazníkov sa pravdepodobne stanú 
kľúčovým faktorom hospodárskej súťaže; 
požaduje preto, aby mal trh možnosť 
pokračovať v raste z vlastnej iniciatívy 
a aby ho nebrzdila nadmerná regulácia; 
domnieva sa, že je nanajvýš dôležité 
starostlivo sledovať vývoj trhu s cieľom 
identifikovať všetky oblasti potenciálneho 
zlyhania, kde by sa v budúcnosti mohlo 
uvažovať o opatreniach;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 56
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
zabezpečili plnú transpozíciu, vykonávanie 
a presadzovanie súčasného regulačného 
rámca, s osobitným dôrazom na smernicu 
o poštových službách, právne predpisy EÚ 
z oblasti hospodárskej súťaže a smernicu 
o právach spotrebiteľov;

16. poukazuje na to, že už existuje vhodný 
regulačný rámec a vyzýva členské štáty 
a Komisiu, aby zabezpečili jeho plnú 
transpozíciu, vykonávanie a presadzovanie, 
s osobitným dôrazom na smernicu 
o poštových službách, právne predpisy EÚ 
z oblasti hospodárskej súťaže a smernicu 
o právach spotrebiteľov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 57
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
zabezpečili plnú transpozíciu, vykonávanie 
a presadzovanie súčasného regulačného 
rámca, s osobitným dôrazom na smernicu 

16. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
zabezpečili plnú transpozíciu, vykonávanie 
a presadzovanie súčasného regulačného 
rámca, s osobitným dôrazom na smernicu 



AM\1006387SK.doc 31/32 PE519.457v02-00

SK

o poštových službách, právne predpisy EÚ 
z oblasti hospodárskej súťaže a smernicu 
o právach spotrebiteľov;

o poštových službách, právne predpisy EÚ 
z oblasti hospodárskej súťaže, smernicu 
o alternatívnom riešení sporov a smernicu 
o právach spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že účinné presadzovanie 
právneho rámca závisí tiež od dohľadu 
vnútroštátnych regulačných orgánov nad 
zákonnými povinnosťami poštových 
operátorov, najmä pokiaľ ide o povinnosť
univerzálnych služieb stanovenú
v smernici 97/67/ES;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. poznamenáva, že zložité predpisy 
týkajúce sa dane z pridanej hodnoty 
predstavujú závažnú prekážku pre malé 
a stredné podniky, ktoré vykonávajú 
cezhraničný obchod; vyzýva Komisiu, aby 
čo najskôr predložila oznámený návrh na 
zavedenie jednotného daňového priznania 
k DPH;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 60
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. zdôrazňuje, že prostredníctvom 
doplnkového európskeho zmluvného 
práva pre zmluvy medzi podnikmi 
a spotrebiteľmi by sa dosiahlo podstatné 
zjednodušenie a podnietilo by sa viac 
MSP k cezhraničnému posielaniu 
balíkov; vyzýva členské štáty, aby 
konštruktívne podporili prebiehajúce
rokovania o európskom kúpnom práve;

Or. de


