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Pozměňovací návrh 1
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne ...
listopadu 2013 nazvané „Roční analýza 
růstu na rok 2014“ (COM (2013)…) a 
zprávu Komise nazvanou „Stav integrace 
jednotného trhu 2014 – příspěvek k roční 
analýze růstu na rok 2014“ (COM 
(2013)…),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne ... 
listopadu 2013 nazvané „Roční analýza 
růstu na rok 2014“ (COM (2013)…) a 
zprávu Komise nazvanou „Stav integrace 
jednotného trhu 2014 – příspěvek k roční 
analýze růstu na rok 2014“ (COM 
(2013)…) a na připojenou podkladovou 
analýzu nazvanou „Mezinárodní 
hodnotové řetězce uvnitř a vně EU“,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry zasedání Evropské 
rady ze dne 24. a 25. října 2013,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že jednotný trh musí 
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být úzce propojen s ostatními 
horizontálními politikami, k nimž patří 
například ochrana spotřebitelů a 
pracovníků, sociální práva, ochrana 
životního prostředí a udržitelný rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Komise označila 
služby, finanční služby, dopravu, 
energetiku a digitální trh jako klíčové 
oblasti pro zlepšení fungování a 
prohloubení jednotného trhu; vzhledem 
k tomu, že metodologie pro stanovování 
těchto oblastí by měla být pravidelně 
posuzována a revidována, přičemž by měly 
být brány v úvahu rozvojové cíle a 
prognózy i kritéria pro poskytování 
nezbytné ochrany zákazníků, pracovníků a 
občanů;

G. vzhledem k tomu, že Komise označila 
služby, finanční služby, dopravu, 
energetiku a digitální trh jako klíčové 
oblasti pro zlepšení fungování a 
prohloubení jednotného trhu; vzhledem k 
tomu, že metodologie pro stanovování 
těchto oblastí by měla být pravidelně 
posuzována a revidována, přičemž by měly 
být brány v úvahu rozvojové cíle a 
prognózy i kritéria pro poskytování 
nezbytné ochrany občanů, především
zákazníků, odborníků a pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že jsme ještě 
v Evropě nevytvořili plně fungující 
jednotný digitální trh s internetovými a 
komunikačními službami; vzhledem 
k tomu, že volnému pohybu digitálních 
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služeb a přeshraničnímu elektronickému 
obchodování v dnešní době brání 
nejednotné předpisy na vnitrostátní 
úrovni; vzhledem k tomu, že pro evropské 
společnosti i veřejné služby bude mít 
používání pokročilých služeb a aplikací 
informačních a komunikačních 
technologií hospodářský a sociální přínos;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že jednotný trh musí být 
pevně spojen s ostatními horizontálními 
politikami, k nimž patří například 
ochrana spotřebitelů a pracovníků, 
sociální práva, životní prostředí a 
udržitelný rozvoj;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. znovu vyzývá Komisi, aby posílila 
správu jednotného trhu zavedením ročního 
cyklu správy jednotného trhu, který bude 
tvořit zvláštní pilíř evropského semestru 
a jehož součástí bude srovnávací přehled 
výsledků v oblasti vnitřního trhu, výroční 
zpráva o integraci jednotného trhu v rámci 
roční analýzy růstu, pokyny Evropské rady 

2. znovu vyzývá Komisi, aby posílila 
správu jednotného trhu zavedením ročního 
cyklu správy jednotného trhu, který bude 
tvořit zvláštní pilíř evropského semestru 
a jehož součástí bude srovnávací přehled 
výsledků v oblasti vnitřního trhu, výroční 
zpráva o integraci jednotného trhu v rámci 
roční analýzy růstu, pokyny Evropské rady 
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pro členské státy, vnitrostátní akční plány 
zaměřené na provádění obecných zásad pro 
jednotný trh a příslušná doporučení pro 
jednotlivé země;

pro členské státy, vnitrostátní akční plány 
zaměřené na provádění obecných zásad pro 
jednotný trh a příslušná doporučení pro 
jednotlivé země a aby plně vzala v potaz 
cílové oblasti rozvoje, kterými jsou odvětví 
služeb, energetiky, dopravy a jednotný 
digitální trh, a opatření zahrnutá v Aktu o 
jednotném trhu I a Aktu o jednotném trhu 
II;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. oceňuje skutečnost, že zpráva o stavu 
jednotného trhu v roce 2014 obsahuje 
některé konkrétní prvky týkající se kroků 
jednotlivých členských států; domnívá se 
nicméně, že dosud nebyla podána zpráva 
o kvalitativním hodnocení účinnosti 
přijatých opatření, o pokrocích a 
skutečných výsledcích těchto politik;

Or. it

Pozměňovací návrh 9
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen, že je zapotřebí větší 
horizontální koordinace a soudržnosti při 
přípravě legislativních opatření 
souvisejících s jednotným trhem; je 
přesvědčen, že správa jednotného trhu by 

5. je přesvědčen, že je zapotřebí větší 
horizontální koordinace a soudržnosti při 
přípravě legislativních opatření 
souvisejících s jednotným trhem; je 
přesvědčen, že správa jednotného trhu by 
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měla skutečně brát v úvahu potřeby všech 
zúčastněných stran a že pro podporu růstu 
a vynucování občanských práv na 
jednotném trhu je zapotřebí většího a 
časnějšího zapojení sociálních partnerů, 
občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran do tvorby, přijímání, 
provádění a monitorování opatření;

měla skutečně brát v úvahu potřeby všech 
zúčastněných stran a že pro podporu růstu 
a vynucování občanských práv na 
jednotném trhu je zapotřebí většího a 
časnějšího zapojení občanské společnosti, 
profesních organizací, sociálních 
partnerů a dalších zúčastněných stran do 
tvorby, přijímání, provádění a 
monitorování opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje potřebu zevrubných 
konzultací a důkladného posouzení 
dopadů před tím, než Komise návrh 
přijme; zdůrazňuje, že návrh Komise musí 
být v souladu se zásadami inteligentní 
regulace a právními předpisy, musí 
zahrnovat posouzení dopadů na MSP a 
být schválen ve svém výboru pro 
posouzení dopadů; také zdůrazňuje, že 
posouzení dopadů musí vyhodnotit i 
dopad nových právních předpisů na 
vyhlídky růstu a na konkurenceschopnost 
Evropy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že doporučení zaměřená 
na konkrétní země vydaná během tohoto 
procesu by měla zohlednit pokrok 
jednotlivých členských států a skutečnost, 
že národní opatření pro provádění 
legislativy související s jednotným trhem 
se nemusejí nezbytně držet univerzálního 
přístupu;

7. je přesvědčen, že doporučení zaměřená 
na konkrétní země vydaná během tohoto 
procesu by měla zohlednit pokrok 
jednotlivých členských států a skutečnost, 
že národní opatření pro provádění 
legislativy související s jednotným trhem 
se nemusejí nezbytně držet univerzálního 
přístupu, ale že se namísto toho musí 
zvýšit reálná účinnost přijatých opatření i 
zlepšit skutečné výsledky prováděných 
politik;

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že klíčová odvětví 
stanovená Komisí – služby, finanční 
služby, doprava, energetika a digitální trh –
stále mají rozhodující význam pro plnou 
integraci jednotného trhu; dále je 
přesvědčen, že zaměření na tato odvětví by 
mělo být spojeno s úsilím o ochranu práv 
občanů, a to spotřebitelů i pracovníků, 
spolu s obnovením dlouhodobé a 
integrované průmyslové politiky a 
s modelem konkurenceschopnosti, který 
bude prostřednictvím přiměřených investic 
do výzkumu a vzdělání založený na 
znalostech a inovacích;

9. domnívá se, že klíčová odvětví 
stanovená Komisí – služby, finanční 
služby, doprava, energetika a digitální trh –
stále mají rozhodující význam pro plnou 
integraci jednotného trhu; dále je 
přesvědčen, že zaměření na tato odvětví by 
mělo být spojeno s úsilím o ochranu práv 
občanů, mimo jiné spotřebitelů a 
pracovníků, spolu s obnovením 
dlouhodobé a integrované průmyslové 
politiky a s modelem 
konkurenceschopnosti, který bude 
prostřednictvím přiměřených investic do 
výzkumu a vzdělání založený na 
znalostech a inovacích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že klíčová odvětví 
stanovená Komisí – služby, finanční 
služby, doprava, energetika a digitální trh –
stále mají rozhodující význam pro plnou 
integraci jednotného trhu; dále je 
přesvědčen, že zaměření na tato odvětví by 
mělo být spojeno s úsilím o ochranu práv 
občanů, a to spotřebitelů i pracovníků, 
spolu s obnovením dlouhodobé a 
integrované průmyslové politiky a 
s modelem konkurenceschopnosti, který 
bude prostřednictvím přiměřených 
investic do výzkumu a vzdělání založený 
na znalostech a inovacích;

9. domnívá se, že klíčová odvětví 
stanovená Komisí – služby, finanční 
služby, doprava, energetika a digitální trh –
stále mají rozhodující význam pro plnou 
integraci jednotného trhu; dále se domnívá, 
že aby bylo možné dosáhnout obnoveného 
růstu, opětovné uvedení konzistentní a 
integrované průmyslové politiky 
zaměřující se na tato odvětví by také mělo
zahrnovat úsilí o ochranu práv občanů a 
spotřebitelů, a model
konkurenceschopnosti založený na 
znalostech a inovacích získaných díky 
unijním pobídkám na podporu investic, 
uvolnění prostředků na výzkum a vývoj a 
podpoře vysokoškolského vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá členské státy Evropské rady, 
aby neprodleně přijaly a začaly uplatňovat 
nové legislativní balíčky týkající se 
zadávání veřejných zakázek; zdůrazňuje 
důležitost veřejných zakázek jako 
klíčového hybatele růstu, především u 
MSP;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. naléhavě žádá Komisi, aby 
vypracovala skutečnou průmyslovou 
politiku Evropské unie; je přesvědčen, že 
reindustrializace by měla být pro Unii 
prioritou napříč odvětvími; zastává názor, 
že součástí nové průmyslové politiky by 
mělo být vynucování pravidel jednotného 
trhu, ucelená strategie pro vnější dimenzi 
jednotného trhu založená na vzájemnosti 
a sdílení minimálních standardů (zejména 
v oblasti sociální, ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti), rovné podmínky 
ve věci zdanění a politiky ochrany 
spotřebitelů, řádné řízení změn a 
restrukturalizace průmyslu a lepší přístup 
ke kapitálu a infrastruktuře, aby se 
zvětšila konkurenceschopnost podniků a 
usnadnil jejich přístup na nové trhy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. naléhavě žádá Komisi, aby vypracovala 
skutečnou průmyslovou politiku Evropské 
unie; je přesvědčen, že reindustrializace by 
měla být pro Unii prioritou napříč 
odvětvími; zastává názor, že součástí nové 
průmyslové politiky by mělo být 
vynucování pravidel jednotného trhu, 
ucelená strategie pro vnější dimenzi 
jednotného trhu založená na vzájemnosti a 

10. naléhavě žádá Komisi, aby vypracovala 
skutečnou průmyslovou politiku Evropské 
unie; je přesvědčen, že reindustrializace by 
měla být pro Unii prioritou napříč 
odvětvími; zastává názor, že součástí nové 
průmyslové politiky by mělo být 
vynucování pravidel jednotného trhu, 
ucelená strategie pro vnější dimenzi 
jednotného trhu, ucelené politiky ochrany 
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sdílení minimálních standardů (zejména v 
oblasti sociální, ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti), rovné podmínky 
ve věci zdanění a politiky ochrany 
spotřebitelů, řádné řízení změn a
restrukturalizace průmyslu a lepší přístup 
ke kapitálu a infrastruktuře, aby se zvětšila 
konkurenceschopnost podniků a usnadnil 
jejich přístup na nové trhy;

spotřebitelů a lepší přístup ke kapitálu a 
infrastruktuře, aby se zvětšila 
konkurenceschopnost podniků a usnadnil 
jejich přístup na nové trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10α. zdůrazňuje, že jednotný trh a 
odstranění překážek volného pohybu 
osob, zboží, služeb a kapitálu poskytuje 
podnikům možnost fungovat ve větším 
měřítku a zlepšuje tak jejich schopnost 
modernizovat, investovat, zvyšovat 
produktivitu a vytvářet pracovní místa; 

Or. el

Pozměňovací návrh 18
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby předložila 
podrobný akční plán opatření určených 
k vybudování plně integrovaného 
a propojeného jednotného trhu s energií; 
zdůrazňuje, že je nutné poskytnout 
spotřebitelům transparentní informace 

11. vyzývá Komisi, aby předložila 
podrobný akční plán opatření určených k 
vybudování plně integrovaného a 
propojeného jednotného trhu s energií, 
zdůrazňuje, že je nutné poskytnout 
spotřebitelům transparentní informace 
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o cenách energií, které bude možné 
porovnávat;

o cenách energií, které bude možné 
porovnávat; domnívá se, že pokrokům 
dosaženým v energetické oblasti musí 
odpovídat příslušné pokroky ve všech 
odvětvích veřejných služeb, aby byl 
zajištěn všeobecný přístup jednotlivých 
spotřebitelů, rodin a podniků k těmto 
službám za ekonomicky udržitelné ceny;

Or. it

Pozměňovací návrh 19
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby předložila 
podrobný akční plán opatření určených 
k vybudování plně integrovaného 
a propojeného jednotného trhu s energií; 
zdůrazňuje, že je nutné poskytnout 
spotřebitelům transparentní informace 
o cenách energií, které bude možné 
porovnávat;

11. vyzývá Komisi, aby předložila 
podrobný akční plán opatření určených k 
vybudování plně integrovaného a 
propojeného jednotného trhu s energií; 
zdůrazňuje, že je nutné poskytnout 
spotřebitelům transparentní informace o 
cenách energií, které bude možné 
porovnávat a zároveň zajistit ochranu 
zranitelných spotřebitelů;

Or. el

Pozměňovací návrh 20
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že pro účinné fungování 
jednotného trhu je nezbytné zlepšení 
infrastruktury – zejména přeshraničních 
spojení a interoperability; je přesvědčen, že 
jednotný, vzájemně propojený účinný 

12. zdůrazňuje, že pro účinné fungování 
jednotného trhu je nezbytné zlepšení 
infrastruktury – zejména přeshraničních 
spojení a interoperability; je přesvědčen, že 
jednotný, vzájemně propojený účinný 
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evropský dopravní systém má klíčový 
význam pro plynulý pohyb zboží, osob a 
služeb; vyjadřuje politování nad absencí 
dostatečných investic, které jsou nutné
k dosažení těchto cílů, a opakuje, že by se
pro tyto projekty mělo využívat vhodných 
forem inovativního financování;

evropský dopravní systém má klíčový 
význam pro volný pohyb zboží, osob a 
služeb v rámci jednotného trhu; domnívá 
se, že další investice jsou nutné k dosažení 
těchto cílů, a opakuje, že pro jejich 
financování by se měla využívat široké 
škály finančních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje důležitost důsledného
provádění balíčku konkrétních návrhů, jež 
byly předloženy Komisí za účelem 
vytvoření a dokončení jednotného 
digitálního trhu, zejména co se týká 
všeobecného přístupu k internetu a 
aktuálních, transparentních mechanismů 
na ochranu spotřebitele;

13. zdůrazňuje, že důsledné provádění
Komisí předloženého balíčku konkrétních 
návrhů týkajících se digitálních služeb 
může přispět k plnému využití unijního 
vnitřního trhu; vyzývá k vytvoření účinné 
politiky pro jednotný digitální trh, díky 
němuž budou online služby v Evropě 
konkurenceschopnější, dostupnější, více 
mezinárodní, transparentní a poskytující 
vysoký stupeň ochrany spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje důležitost důsledného 
provádění balíčku konkrétních návrhů, jež 
byly předloženy Komisi za účelem 
vytvoření a dokončení jednotného 
digitálního trhu, zejména co se týká 

13. zdůrazňuje důležitost důsledného 
provádění současných právních předpisů 
a dalších návrhů za účelem vytvoření a 
dokončení jednotného digitálního trhu, 
zejména co se týká všeobecného přístupu 
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všeobecného přístupu k internetu a 
aktuálních, transparentních mechanismů na 
ochranu spotřebitele;

k internetu a aktuálních, transparentních 
mechanismů na ochranu spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13α. zdůrazňuje důležitost uplatňování 
konzistentní a aktualizované politiky 
týkající se kybernetické bezpečnosti, která 
přispěje ke snížení nákladů podniků a 
spotřebitelů v internetové ekonomice;

Or. el

Pozměňovací návrh 24
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. upozorňuje na mimořádný význam 
podpory SMP v rámci programů COSME 
a Horizont 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15α. je toho názoru, že snadnější přístup 
MSP k financování a zjednodušení 
finančních toků v rámci dodavatelského 
řetězce spolu s prevencí zpožďování 
plateb přispěje k odstranění překážek 
likvidity a ke zvýšení provozního kapitálu 
MSP;

Or. el

Pozměňovací návrh 26
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zastává názor, že stále nebylo 
dosaženo volného pohybu osob a
pracovníků po Evropě a že je zapotřebí 
silnějších opatření, aby byly odstraněny 
zbývající překážky a byla dodržována 
zásada rovného zacházení s pracovníky;

16. lituje, že přes jasné důkazy 
poukazující na důležitost jednotného trhu 
pro překonání krize, stále nebylo dosaženo 
volného pohybu osob, především 
pracovníků a odborníků, po Evropě a že je 
zapotřebí silnějších opatření, aby byly 
odstraněny zbývající překážky a povzbuzen 
růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zastává názor, že stále nebylo dosaženo
volného pohybu osob a pracovníků po 
Evropě a že je zapotřebí silnějších
opatření, aby byly odstraněny zbývající 

16. zastává názor, že volného pohybu osob 
po Evropě stále nebylo dosaženo; 
zdůrazňuje, že k odstranění zbývajících 
překážek jsou nutná další opatření; vyzývá 



PE524.583v01-00 16/28 AM\1011045CS.doc

CS

překážky a byla dodržována zásada 
rovného zacházení s pracovníky;

proto členské státy, aby plně uplatňovaly 
směrnici o službách a revidovanou 
směrnici o vzájemném uznávání 
odborných kvalifikací; zdůrazňuje, že 
úplné a správné uplatňování těchto 
směrnic je klíčovým předpokladem 
hospodářského růstu EU; dále vyzývá 
Komisi, aby volala členské státy k 
zodpovědnosti a zahájila proti nim řízení, 
pokud to bude nutné;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zastává názor, že stále nebylo dosaženo 
volného pohybu osob a pracovníků po 
Evropě a že je zapotřebí silnějších opatření, 
aby byly odstraněny zbývající překážky a 
byla dodržována zásada rovného zacházení 
s pracovníky;

16. zastává názor, že stále nebylo dosaženo 
volného pohybu osob a pracovníků po 
Evropě a že je zapotřebí silnějších opatření, 
aby byly odstraněny zbývající překážky a 
byla dodržována zásada rovného zacházení 
s pracovníky; zdůrazňuje nezbytnost 
vyváženého rozvoje vnitřního trhu, na 
němž bude plné uplatnění hospodářských 
svobod vyváženo posílením sociálního 
rozměru, zejména s ohledem na pracovní 
práva a podmínky; 

Or. it

Pozměňovací návrh 29
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16α. zdůrazňuje potřebu posílit 
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transparentnost a informovanost v 
souvislosti s rozdíly cen a právy 
spotřebitelů na jednotném trhu a přijmout 
opatření proti neodůvodněné diskriminaci 
mezi spotřebiteli; 

Or. el

Pozměňovací návrh 30
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá balíček legislativních návrhů 
„Propojený kontinent: budování 
jednotného telekomunikačního trhu“, 
návrhy nařízení o bezpečnosti spotřebních 
výrobků a dozoru nad trhem a o 
zveřejňování nefinančních informací a 
informací týkajících se rozmanitosti 
některými velkými společnostmi a 
skupinami; je přesvědčen, že tyto 
iniciativy mohou zlepšit ochranu práv 
spotřebitelů, lépe zajistit ochranu zdraví a 
bezpečnost spotřebitele, usnadnit obchod 
se zbožím a službami a podpořit nový 
model konkurenceschopnosti; žádá proto 
Komisi, aby úzce spolupracovala 
s Parlamentem a Radou, aby v rozumném 
časovém horizontu dospěla k závěru;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá balíček legislativních návrhů
„Propojený kontinent: budování 
jednotného telekomunikačního trhu“, 
návrhy nařízení o bezpečnosti spotřebních 
výrobků a dozoru nad trhem a o 
zveřejňování nefinančních informací a 
informací týkajících se rozmanitosti 
některými velkými společnostmi a 
skupinami; je přesvědčen, že tyto 
iniciativy mohou zlepšit ochranu práv 
spotřebitelů, lépe zajistit ochranu zdraví a 
bezpečnost spotřebitele, usnadnit obchod 
se zbožím a službami a podpořit nový 
model konkurenceschopnosti; žádá proto 
Komisi, aby úzce spolupracovala 
s Parlamentem a Radou, aby v rozumném 
časovém horizontu dospěla k závěru;

18. vítá balíček legislativních návrhů o 
bezpečnosti spotřebních výrobků a dozoru 
nad trhem, je přesvědčen, že tato iniciativa 
může zlepšit ochranu práv spotřebitelů, 
lépe zajistit ochranu zdraví a bezpečnost 
spotřebitele a usnadnit obchod se zbožím a 
službami; žádá proto Komisi, aby úzce 
spolupracovala s Parlamentem a Radou, 
aby v rozumném časovém horizontu 
dospěla k závěru;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila zbývající návrhy oznámené 
v Aktech o jednotném trhu, zejména pak 
revizi směrnice o transparentnosti, 
zavedení společného konsolidovaného 
základu daně, legislativní návrh 
společných evropských pravidel pro 
kolektivní náhradu škod a návrhy 
usnadňující dlouhodobé investice do 
reálné ekonomiky; dále Komisi žádá, aby 
vypracováním harmonizovaných postupů 
pro elektronické vyřizován celních 
záležitostí provedla modernizovaný celní 
kodex;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 33
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila zbývající návrhy oznámené 
v Aktech o jednotném trhu, zejména pak 
revizi směrnice o transparentnosti, 
zavedení společného konsolidovaného 
základu daně, legislativní návrh 
společných evropských pravidel pro 
kolektivní náhradu škod a návrhy 
usnadňující dlouhodobé investice do 
reálné ekonomiky; dále Komisi žádá, aby 
vypracováním harmonizovaných postupů 
pro elektronické vyřizován celních 
záležitostí provedla modernizovaný celní 
kodex;

20. naléhavě vyzývá Komisi, aby nadále 
neplýtvala časem a prostředky na návrh
společného konsolidovaného základu daně 
nebo na legislativní návrh kolektivní 
náhrady škod; vyzývá Komisi, aby se 
soustředila na dosažitelné právní předpisy, 
které povedou k růstu; dále Komisi žádá, 
aby vypracováním harmonizovaných 
postupů pro elektronické vyřizován celních 
záležitostí provedla modernizovaný celní 
kodex;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila zbývající návrhy oznámené 
v Aktech o jednotném trhu, zejména pak 
revizi směrnice o transparentnosti, 
zavedení společného konsolidovaného 
základu daně, legislativní návrh společných 
evropských pravidel pro kolektivní 
náhradu škod a návrhy usnadňující 
dlouhodobé investice do reálné 

20. naléhavě vyzývá Komisi, aby náležitě 
usilovala o to, aby zbývající návrhy 
oznámené v Aktech o jednotném trhu, 
zejména pak revize směrnice o 
transparentnosti, zavedení společného 
konsolidovaného základu daně, legislativní 
návrh společných evropských pravidel pro 
kolektivní náhradu škod a návrhy 
usnadňující dlouhodobé investice do reálné 
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ekonomiky; dále Komisi žádá, aby 
vypracováním harmonizovaných postupů 
pro elektronické vyřizován celních 
záležitostí provedla modernizovaný celní 
kodex;

ekonomiky, byly schváleny, účinně 
provedeny ve vnitrostátním právu a 
uplatňovány; dále Komisi žádá, aby 
vypracováním harmonizovaných postupů 
pro elektronické vyřizován celních 
záležitostí provedla modernizovaný celní 
kodex;

Or. it

Pozměňovací návrh 35
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. je přesvědčen, že regulace finančních 
služeb by měla vést k lepší informovanosti 
spotřebitelů, větší ochraně a k účinné 
náhradě škod; zdůrazňuje potřebu rychlého 
úspěšného dokončení práce na 
legislativních návrzích týkajících se 
spotřebitelského trhu a trhu retailových 
finančních služeb, zejména sdělení 
klíčových informací o strukturovaných 
retailových investičních produktech, 
porovnatelnosti poplatků souvisejících 
s platebními účty, změnami platebních účtů 
a přístupem k platebním účtům se 
základními prvky; domnívá se, že by měly 
být předloženy další návrhy, například o 
insolvenčním řízení proti spotřebiteli, aby 
došlo k podpoře bezpečných investic 
osobních úspor do reálné ekonomiky;

21. je přesvědčen, že regulace finančních 
služeb by měla vést k lepší informovanosti 
spotřebitelů, větší ochraně a k účinné 
náhradě škod; zdůrazňuje potřebu rychlého 
úspěšného dokončení práce na 
legislativních návrzích týkajících se 
spotřebitelského trhu a trhu retailových 
finančních služeb, zejména porovnatelnosti 
poplatků souvisejících s platebními účty, 
změnami platebních účtů a přístupem k 
platebním účtům se základními prvky; 
domnívá se, že by měly být předloženy 
další návrhy, například o insolvenčním 
řízení proti spotřebiteli, aby došlo k 
podpoře bezpečných investic osobních 
úspor do reálné ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. je přesvědčen, že regulace finančních 
služeb by měla vést k lepší informovanosti 
spotřebitelů, větší ochraně a k účinné 
náhradě škod; zdůrazňuje potřebu rychlého 
úspěšného dokončení práce na 
legislativních návrzích týkajících se 
spotřebitelského trhu a trhu retailových 
finančních služeb, zejména sdělení 
klíčových informací o strukturovaných 
retailových investičních produktech, 
porovnatelnosti poplatků souvisejících 
s platebními účty, změnami platebních účtů 
a přístupem k platebním účtům se 
základními prvky; domnívá se, že by měly 
být předloženy další návrhy, například 
o insolvenčním řízení proti spotřebiteli, 
aby došlo k podpoře bezpečných investic 
osobních úspor do reálné ekonomiky;

21. je přesvědčen, že regulace finančních 
služeb by měla vést k lepší informovanosti 
spotřebitelů, větší ochraně a k účinné 
náhradě škod; zdůrazňuje potřebu rychlého 
úspěšného dokončení práce na 
legislativních návrzích týkajících se 
spotřebitelského trhu a trhu retailových 
finančních služeb, zejména sdělení 
klíčových informací o strukturovaných 
retailových investičních produktech, 
porovnatelnosti poplatků souvisejících s 
platebními účty, změnami platebních účtů 
a přístupem k platebním účtům se 
základními prvky; domnívá se, že by měly 
být předloženy další návrhy, například o 
specifickém insolvenčním řízení proti 
spotřebiteli s cílem překonat současný 
roztříštěný a nedostatečný přístup, aby 
došlo k podpoře bezpečných investic 
osobních úspor do reálné ekonomiky

Or. it

Pozměňovací návrh 37
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. považuje za nezbytné, aby byly 
urychleně schváleny a řádně provedeny 
právní předpisy o veřejných zakázkách a 
koncesích; provedení této reformy je 
důležitou příležitostí pro modernizaci 
veřejné správy; klíčovým prvkem řádného 
provedení pravidel pro veřejné zakázky a 
koncese je přitom schopnost využít jejich 
strategický potenciál ve spojení se strategií 
Evropa 2020, zejména ze sociálních 
hledisek a hledisek ochrany životního 
prostředí, a zvýšit kvalitu a účinnost 
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veřejných výdajů, a odpovědět tak na 
konkrétní potřeby místních a celostátních 
správ a orgánů;

Or. it

Pozměňovací návrh 38
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. domnívá se, že nová pravidla pro 
profesní kvalifikace představují důležitý 
krok k posílení volného pohybu 
pracovníků a odborníků, a proto považuje 
za nezbytné, aby byla používána a 
zavedena v krátké době a způsobem, který 
udrží úroveň vzdělání obecně na vysoké 
úrovni a umožní zejména mladým lidem 
těžit z možností, které přináší profesní 
průkaz; současně se domnívá, že je 
nezbytná reforma regulovaných 
zaměstnání s cílem zajistit lepší přístup 
mladých lidí k těmto zaměstnáním a 
vytvořit dynamičtější trh, který poskytne 
spotřebitelům příslušné záruky; 

Or. it

Pozměňovací návrh 39
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je přesvědčen, že je třeba vyvinout 
úsilí, aby provádění a jednotné uplatňování 
práva Unie v členských státech bylo 
transparentnější; zastává názor, že všechny 

24. je přesvědčen, že je třeba vyvinout 
úsilí, aby provádění a jednotné uplatňování 
práva Unie v členských státech bylo 
transparentnější; konstatuje, že lhůty pro 



AM\1011045CS.doc 23/28 PE524.583v01-00

CS

směrnice by měly být prováděny jednotně 
a měla by být přijata veškerá prováděcí 
opatření, aby se projevily kompromisy 
dosažené na úrovni Unie;

provedení ve vnitrostátním právu jsou v 
průměru překračovány o devět měsíců a 
že roste počet směrnic, u nichž je lhůta 
pro provedení překročena o dva roky či 
více; zastává názor, že všechny směrnice 
by měly být prováděny jednotně a měla by 
být přijata veškerá prováděcí opatření, aby 
se projevily kompromisy dosažené na 
úrovni Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. je však přesvědčen, že kvantitativní 
statistické údaje o provádění legislativy 
související s jednotným trhem nedostačují 
a že je zapotřebí se zaměřit na kvalitu, 
s jakou je v členských státech legislativa 
prováděna;

25. je však přesvědčen, že kvantitativní 
statistické údaje o provádění legislativy 
související s jednotným trhem nedostačují 
a že je zapotřebí se zaměřit na kvalitu, 
s jakou je v členských státech legislativa 
prováděna na základě klíčových ukazatelů
rozčleněných podle odvětví jednotného 
trhu rozvíjených na evropské úrovni; 

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. domnívá se, že podpora rozvoje 
dalších iniciativ v souvislosti s 
přeshraničními dodavatelskými řetězci 
odstraní dlouhodobé překážky pro 
dokončení jednotného trhu a může zlepšit 
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produktivitu a konkurenceschopnost 
evropských podniků ve světové 
ekonomice;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. domnívá se, že ucelené a účinné 
používání zpráv o stavu integrace na 
vnitřním trhu a analýzy dosažených 
pokroků a zbývajících překážek 
připojených k ročnímu přehledu růstu, by 
se měly podstatně zlepšit; vyzývá zejména, 
aby byl vyvinut analytický nástroj pro 
integraci na jednotném trhu, jako součást 
hodnotící tabulky jednotného trhu, který 
by zohledňoval hospodářské ukazatele a 
ukazatele regulační výkonnosti; složené 
ukazatele vypracované za tímto účelem by 
měly poskytovat lepší fakta a propojení 
mezi realitami jednotného trhu a ročním 
cyklem evropského semestru a umožňovat 
detekci vzorců hospodářské integrace, jež 
by měly sloužit jako zdroj informací pro 
konkrétní doporučení pro jednotlivé země;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. s překvapením bere na vědomí tvrzení, 27. vyjadřuje politování nad průměrnou 
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že zodpovědnost za trvání všech řízení o 
nesplnění povinnosti spočívá pouze na 
členských státech; zejména ho 
znepokojuje skutečnost, že nejdéle trvají 
případy zabývající se službami (v průměru 
49,8 měsíců);

délkou řízení o nesplnění povinnosti, 
zejména skutečnosti, že nejdéle trvají 
případy spojené se službami(v průměru 
49,8 měsíců); vyzývá členské státy, aby 
účinněji spolupracovaly s Komisí na 
rychlejším řešení případů a vyzývá 
Komisi, aby provedla další odstranění 
vnitrostátních opatření, která škodí 
jednotnému trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. s překvapením bere na vědomí tvrzení, 
že zodpovědnost za trvání všech řízení o 
nesplnění povinnosti spočívá pouze na 
členských státech; zejména ho znepokojuje 
skutečnost, že nejdéle trvají případy 
zabývající se službami (v průměru 49,8 
měsíců);

27. s překvapením bere na vědomí tvrzení, 
že zodpovědnost za trvání všech řízení o 
nesplnění povinnosti spočívá pouze na 
členských státech; zejména ho znepokojuje 
skutečnost, že nejdéle trvají případy 
zabývající se službami (v průměru 49,8 
měsíců); domnívá se, že řízení o nesplnění 
povinnosti odhalila řadu omezení, pokud 
jde o rychlé řešení a nápravu provádění a 
uplatňování u závad ustanovení 
jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že řízení o nesplnění 
povinnosti by mělo být za všech okolností

28. domnívá se, že řízení o nesplnění 
povinnosti by mělo být považováno za 
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považováno za poslední možnost, ke které 
se uchyluje až po řadě pokusů o 
koordinaci a nápravu situace, a že je 
žádoucí využít systému EU Pilot a jiných 
řízení před tím, než se přistoupí k podání 
žaloby na členský stát u Soudního dvora;

poslední možnost, ke které se uchyluje až 
po pokusech o koordinaci a nápravu 
situace, a že by proto Komise měla proto 
prosazovat využívání systému EU Pilot a 
jiných řízení před tím, než se přistoupí 
k podání žaloby na členský stát u Soudního 
dvora; zdůrazňuje dále, že je třeba 
všemožně usilovat o přísnější používání 
řízení o nesplnění povinnosti vyplývající z 
právních předpisů Unie v oblasti 
jednotného trhu, a že by členské státy a 
Evropská rada měly nadále vyvíjet řízení o 
nesplnění povinnosti v rámci budoucího 
přezkumu SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá členské státy, aby vystupňovaly 
úsilí směřující k modernizaci veřejné 
správy – v neposlední řadě rychlým 
prováděním opatření souvisejících 
s elektronickou veřejnou správou, 
elektronickým zdravotnictvím, 
elektronickou fakturací a elektronickým 
zadáváním veřejných zakázek – s cílem 
poskytnout občanům a podnikům napříč 
Evropou větší množství kvalitnějších 
digitálních služeb a snížit náklady a zvýšit 
účinnost veřejného sektoru;

31. vyzývá členské státy, aby plně 
provedly opatření plánovaná v rámci 
digitální agendy a vystupňovaly úsilí 
směřující k modernizaci veřejné správy – v 
neposlední řadě rychlým prováděním 
opatření souvisejících s elektronickou 
veřejnou správou, elektronickým 
zdravotnictvím, elektronickou fakturací a 
elektronickým zadáváním veřejných 
zakázek – s cílem poskytnout občanům a 
podnikům napříč Evropou větší množství 
kvalitnějších digitálních služeb a snížit 
náklady a zvýšit účinnost veřejného 
sektoru;

Or. it

Pozměňovací návrh 47
Inese Vaidere
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Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přiměřené zdroje pro sítě SOLVIT a pro 
jednotná kontaktní místa, jak vyžaduje 
směrnice o službách; vyzývá Komisi i 
členské státy, aby podnikly další kroky pro 
šíření informací o dostupnosti těchto 
nástrojů mezi podniky a podnikateli;

32. konstatuje, že síť na řešení problémů 
SOLVIT je nadále nedostatečně 
využívána; vyzývá členské státy, aby 
zajistily přiměřené zdroje pro sítě SOLVIT 
a pro jednotná kontaktní místa, jak 
vyžaduje směrnice o službách; vyzývá 
Komisi i členské státy, aby podnikly další 
kroky pro šíření informací o dostupnosti 
těchto nástrojů mezi podniky a podnikateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přiměřené zdroje pro sítě SOLVIT a pro 
jednotná kontaktní místa, jak vyžaduje 
směrnice o službách; vyzývá Komisi i 
členské státy, aby podnikly další kroky pro 
šíření informací o dostupnosti těchto 
nástrojů mezi podniky a podnikateli;

32. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přiměřené zdroje pro sítě SOLVIT a pro 
jednotná kontaktní místa, jak vyžaduje 
směrnice o službách; vyzývá Komisi i 
členské státy, aby podnikly další kroky pro 
šíření informací o dostupnosti těchto 
nástrojů mezi podniky a podnikateli; dále 
se domnívá, že členské státy by měly 
zahájit intenzivnější a rozsáhlejší výměnu 
osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 33
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí trvalý nárůst užívání 
portálů Vaše Evropa a poradenství Vaše 
Evropa, které by měly dokázat poskytnout 
potřebné informace každému, kdo se 
pohybuje po Evropské unii; je si zároveň 
vědom, že úroveň mobility v Evropě je 
stále nízká a často se vztahuje pouze na 
omezené množství vzdělaných a bohatých 
jedinců a sociálních skupin;

33. bere na vědomí trvalý nárůst užívání 
portálů Vaše Evropa a poradenství Vaše 
Evropa, které by měly dokázat poskytnout 
potřebné informace každému, kdo se 
pohybuje po Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. vítá Měsíce jednotného trhu, který od 
23. září do 23. října sdruží občany celé 
Evropy, politické činitele, odborníky a 
vedoucí představitele EU v internetové 
diskusi, a související vnitrostátní akce 
zaměřené na projednání dosažených 
pokroků, nevyřešených výzev a představ o 
budoucnosti jednotného trhu a vyzývá 
Komisi, aby řádně zohlednila obavy a 
návrhy, vyjádřené těmito účastníky; 
vyzývá Komisi, aby posoudila formát a 
účinnost období roku 2013 včetně jejich 
schopnosti oslovit občany, podnikatele a 
spotřebitel, a dát jim skutečnou příležitost 
podílet se na tvorbě jednotného trhu;

Or. en


