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Pozmeňujúci návrh 1
Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Citácia 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z novembra 2013 s názvom Ročný 
prieskum rastu 2014 (COM(2013)...) 
a správu Komisie s názvom Stav integrácie 
jednotného trhu 2014 – príspevok 
k ročnému prieskumu rastu na rok 2014 
(COM(2013)...),

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z novembra 2013 s názvom Ročný 
prieskum rastu 2014 (COM(2013)...) 
a správu Komisie s názvom Stav integrácie 
jednotného trhu 2014 – príspevok 
k ročnému prieskumu rastu na rok 2014 
(COM(2013)...) a na pripojenú
podkladovú analýzu s názvom
Medzinárodné hodnotové reťazce v rámci 
EÚ aj mimo nej,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Návrh uznesenia
Citácia 14a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Európskej rady 
z 24. – 25. októbra 2013,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže jednotný trh by mal byť 
vnímaný v úzkom spojení s ostatnými
oblasťami horizontálnych politík, ako je
ochrana spotrebiteľov a zamestnancov, 
sociálne práva, životné prostredie a trvalo 
udržateľný rozvoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Andreas Schwab

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže Komisia určila ako kľúčové 
oblasti na zlepšenie fungovania 
a prehĺbenie jednotného trhu služby, 
finančné služby, dopravu, energetiku 
a digitálny trh; keďže je potrebné 
pravidelné posudzovanie a revidovanie 
metodiky vymedzenia kľúčových oblastí, 
pričom sa musia zohľadniť rastové ciele 
a vyhliadky, ako aj kritériá zaistenia 
potrebnej ochrany spotrebiteľov, 
zamestnancov a občanov;

G. keďže Komisia určila ako kľúčové 
oblasti na zlepšenie fungovania 
a prehĺbenie jednotného trhu služby, 
finančné služby, dopravu, energetiku 
a digitálny trh; keďže je potrebné 
pravidelné posudzovanie a revidovanie 
metodiky vymedzenia kľúčových oblastí, 
pričom sa musia zohľadniť rastové ciele 
a vyhliadky, ako aj kritériá zaistenia 
potrebnej ochrany občanov, najmä
spotrebiteľov, odborníkov
a zamestnancov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže sme zatiaľ nedospeli 
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k vytvoreniu plne fungujúceho 
digitálneho jednotného trhu pre 
internetové a komunikačné služby 
v Európe; keďže voľný pohyb digitálnych 
služieb a cezhraničného elektronického 
obchodu v súčasnosti veľmi obmedzuje 
nejednotnosť predpisov na vnútroštátnej 
úrovni; keďže európske podniky a verejné 
služby získajú z používania rozvinutých 
IKT služieb a aplikácií hospodársky 
a sociálny prínos;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. je presvedčený o tom, že jednotný trh 
treba vidieť v úzkej súvislosti s ostatnými 
horizontálnymi politikami, ako sú 
ochrana spotrebiteľov a zamestnancov, 
sociálne práva, životné prostredie a trvalo 
udržateľný rozvoj;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby posilnila 
správu jednotného trhu zavedením ročného 
cyklu správy, ktorý by tvoril osobitný pilier 
európskeho semestra a pozostával by 
z hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu, 

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby posilnila 
správu jednotného trhu zavedením ročného 
cyklu správy, ktorý by tvoril osobitný pilier 
európskeho semestra a pozostával by 
z hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu, 
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ročnej správy o integrácii jednotného trhu 
v rámci ročného prieskumu rastu, 
z usmernení Európskej rady pre členské 
štáty, z národných akčných plánov 
zameraných na vykonávanie usmernení pre 
jednotný trh a z príslušných odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny;

ročnej správy o integrácii jednotného trhu 
v rámci ročného prieskumu rastu, 
z usmernení Európskej rady pre členské 
štáty, z národných akčných plánov 
zameraných na vykonávanie usmernení pre 
jednotný trh a z príslušných odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, a aby v plnej miere
zohľadňovala kľúčové rastové oblasti –
identifikované ako odvetvia služieb, 
energetiky, dopravy a jednotný digitálny
trh – a opatrenia zahrnuté v Aktoch
o jednotnom trhu I a II;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. oceňuje skutočnosť, že správa o stave
jednotného trhu v roku 2014 obsahuje rad 
prvkov, ktoré sa osobitne týkajú opatrení
prijatých jednotlivými členskými štátmi;
domnieva sa však, že v tejto správe stále
chýba kvalitatívne posúdenie účinnosti 
prijatých opatrení, dosiahnutého pokroku
a skutočne dosiahnutých výsledkov
politík;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 9
Andreas Schwab

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. je presvedčený o potrebe väčšej 5. je presvedčený o potrebe väčšej 
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horizontálnej koordinácie a súdržnosti pri 
príprave legislatívnych návrhov týkajúcich 
sa jednotného trhu; myslí si, že v správe 
jednotného trhu by sa mali náležite 
zohľadniť potreby všetkých 
zainteresovaných strán a že je potrebné 
pevnejšie a včasnejšie zapojenie 
sociálnych partnerov, občianskej 
spoločnosti a ďalších zainteresovaných 
strán do tvorby, prijímania, vykonávania 
a monitorovania opatrení na posilnenie 
rastu a presadenie práv občanov na 
jednotnom trhu;

horizontálnej koordinácie a súdržnosti pri 
príprave legislatívnych návrhov týkajúcich 
sa jednotného trhu; myslí si, že v správe 
jednotného trhu by sa mali náležite 
zohľadniť potreby všetkých 
zainteresovaných strán a že je potrebné 
pevnejšie a včasnejšie zapojenie občianskej 
spoločnosti, obchodných organizácií,
sociálnych partnerov a ďalších 
zainteresovaných strán do tvorby, 
prijímania, vykonávania a monitorovania 
opatrení na posilnenie rastu a presadenie 
práv občanov na jednotnom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje potrebu komplexných
konzultácií a dôkladného posúdenia 
vplyvu pred tým, ako Komisia prijme
návrh; zdôrazňuje, že návrhy Komisie
musia byť v súlade so zásadami 
inteligentnej regulácie, vhodnosti 
právnych predpisov, musia zahŕňať
posúdenie vplyvu na malé a stredné 
podniky a musí s nimi vysloviť súhlas jej 
výbor pre posudzovanie vplyvu;
zdôrazňuje tiež, že posúdenia vplyvu
musia vyhodnotiť dôsledky nových 
právnych predpisov na perspektívu rastu
a na konkurencieschopnosť Európy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. je presvedčený o tom, že v 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
vydaných pri tomto postupe sa zohľadňuje 
pokrok, ktorý jednotlivé členské štáty 
dosiahli a že vnútroštátne opatrenia na 
vykonávanie právnych predpisov 
týkajúcich sa jednotného trhu nemusia byť 
nevyhnutne totožné;

7. je presvedčený o tom, že 
v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
vydaných pri tomto postupe sa zohľadňuje 
pokrok, ktorý jednotlivé členské štáty 
dosiahli a že vnútroštátne opatrenia na 
vykonávanie právnych predpisov 
týkajúcich sa jednotného trhu nemusia byť 
nevyhnutne totožné, ale mali by sa 
namiesto toho usilovať o zvýšenie
účinnosti prijatých opatrení a skutočne 
dosiahnutých výsledkov politík;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 12
Andreas Schwab

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že kľúčové odvetvia 
vymedzené Komisiou – služby, finančné 
služby, doprava, energetika a digitálny trh 
– majú naďalej rozhodujúci význam pre 
úplnú integráciu jednotného trhu; ďalej je 
presvedčený, že pozornosť venovanú týmto 
odvetviam treba spojiť s úsilím 
o posilnenie ochrany práv občanov, ako
spotrebiteľov aj ako zamestnancov, 
a pripraviť konzistentnú a integrovanú 
priemyselnú politiku spojenú s modelom 
konkurencieschopnosti založeným na 
poznatkoch a inováciách prostredníctvom 
investícií do výskumu a vzdelávania;

9. domnieva sa, že kľúčové odvetvia 
vymedzené Komisiou – služby, finančné 
služby, doprava, energetika a digitálny trh 
– majú naďalej rozhodujúci význam pre 
úplnú integráciu jednotného trhu; ďalej je 
presvedčený, že pozornosť venovanú týmto 
odvetviam treba spojiť s úsilím 
o posilnenie ochrany práv občanov, a to 
okrem iného spotrebiteľov aj 
zamestnancov, a pripraviť konzistentnú 
a integrovanú priemyselnú politiku spojenú 
s modelom konkurencieschopnosti 
založeným na poznatkoch a inováciách 
prostredníctvom investícií do výskumu 
a vzdelávania;

Or. en



AM\1011045SK.doc 9/29 PE524.583v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 13
Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že kľúčové odvetvia 
vymedzené Komisiou – služby, finančné 
služby, doprava, energetika a digitálny trh 
– majú naďalej rozhodujúci význam pre 
úplnú integráciu jednotného trhu; ďalej je 
presvedčený, že pozornosť venovanú 
týmto odvetviam treba spojiť s úsilím 
o posilnenie ochrany práv občanov, ako 
spotrebiteľov aj ako zamestnancov, 
a pripraviť konzistentnú a integrovanú 
priemyselnú politiku spojenú s modelom
konkurencieschopnosti založeným na 
poznatkoch a inováciách prostredníctvom 
investícií do výskumu a vzdelávania;

9. domnieva sa, že kľúčové odvetvia 
vymedzené Komisiou – služby, finančné 
služby, doprava, energetika a digitálny trh 
– majú naďalej rozhodujúci význam pre 
úplnú integráciu jednotného trhu; ďalej sa 
domnieva, že príprava konzistentnej
a integrovanej priemyselnej politiky
zameranej na tieto odvetvia by v záujme 
dosiahnutia obnovenia rastu mala 
zahŕňať aj úsilie na posilnenie ochrany
práv občanov a spotrebiteľov a model
konkurencieschopnosti založený na 
poznatkoch a inováciách prostredníctvom 
stimulov EÚ pre rast investícií a prístup
k financiám, výskum a vývoj a podporu
vysokoškolského vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. nalieha na členské štáty Európskej
rady, aby urýchlene prijali a zaviedli nový 
legislatívny balík o verejnom obstarávaní;
zdôrazňuje význam verejného 
obstarávania ako kľúčovej hnacej sily
rastu, a to najmä pre malé a stredné 
podniky;

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

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. naliehavo žiada Komisiu, aby 
pripravila skutočnú európsku priemyselnú 
politiku; je presvedčený, že prioritou Únie 
vo všetkých sektoroch by mala byť 
reindustrializácia; domnieva sa, že táto 
nová priemyselná politika by mala 
zahŕňať presadzovanie pravidiel 
jednotného trhu, celostnú stratégiu pre 
vonkajší rozmer jednotného trhu založenú 
na vzájomnosti a minimálnych 
spoločných normách (predovšetkým 
v sociálnej, environmentálnej 
a bezpečnostnej oblasti), rovnaké 
podmienky v oblasti zdanenia a politík 
ochrany spotrebiteľa, správne riadenie 
priemyselných zmien a reštrukturalizácie 
a zlepšenie prístupu ku kapitálu 
a infraštruktúre s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť podnikov 
a podporiť ich prístup na nové trhy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. naliehavo žiada Komisiu, aby 
pripravila skutočnú európsku priemyselnú 
politiku; je presvedčený, že prioritou Únie 
vo všetkých sektoroch by mala byť 
reindustrializácia; domnieva sa, že táto 
nová priemyselná politika by mala zahŕňať 
presadzovanie pravidiel jednotného trhu, 

10. naliehavo žiada Komisiu, aby 
pripravila skutočnú európsku priemyselnú 
politiku; je presvedčený, že prioritou Únie 
vo všetkých sektoroch by mala byť 
reindustrializácia; domnieva sa, že táto 
nová priemyselná politika by mala zahŕňať 
presadzovanie pravidiel jednotného trhu, 
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celostnú stratégiu pre vonkajší rozmer 
jednotného trhu založenú na vzájomnosti 
a minimálnych spoločných normách 
(predovšetkým v sociálnej, 
environmentálnej a bezpečnostnej 
oblasti), rovnaké podmienky v oblasti 
zdanenia a politík ochrany spotrebiteľa, 
správne riadenie priemyselných zmien 
a reštrukturalizácie a zlepšenie prístupu ku 
kapitálu a infraštruktúre s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť podnikov 
a podporiť ich prístup na nové trhy;

celostnú stratégiu pre vonkajší rozmer 
jednotného trhu, súdržné politiky ochrany 
spotrebiteľa a zlepšenie prístupu ku 
kapitálu a infraštruktúre s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť podnikov 
a podporiť ich prístup na nové trhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že v dôsledku
odstránenia prekážok voľného pohybu
osôb, tovaru, služieb a kapitálu jednotný 
trh umožňuje podnikom vykonávať 
činnosť vo väčšom meradle, čím sa
zvyšuje ich schopnosť inovovať, 
investovať, zvyšovať produktivitu
a vytvárať pracovné miesta;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 18
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby predložila 
podrobný akčný plán opatrení navrhnutých 

11. vyzýva Komisiu, aby predložila 
podrobný akčný plán opatrení navrhnutých 
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na dosiahnutie plne integrovaného 
a vzájomne prepojeného jednotného trhu 
s energiou; zdôrazňuje, že je potrebné 
poskytnúť spotrebiteľom transparentné 
a porovnateľné ceny energií;

na dosiahnutie plne integrovaného 
a vzájomne prepojeného jednotného trhu 
s energiou; zdôrazňuje, že je potrebné 
poskytnúť spotrebiteľom transparentné 
a porovnateľné ceny energií; zastáva
názor, že všetky odvetvia
verejnoprospešných služieb musia držať
krok s vývojom v oblasti energetiky, aby
bol zabezpečený všeobecný prístup
a dostupné ceny pre jednotlivých 
spotrebiteľov, rodiny a podniky;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 19
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby predložila 
podrobný akčný plán opatrení navrhnutých 
na dosiahnutie plne integrovaného 
a vzájomne prepojeného jednotného trhu 
s energiou; zdôrazňuje, že je potrebné 
poskytnúť spotrebiteľom transparentné 
a porovnateľné ceny energií;

11. vyzýva Komisiu, aby predložila 
podrobný akčný plán opatrení navrhnutých 
na dosiahnutie plne integrovaného 
a vzájomne prepojeného jednotného trhu 
s energiou; zdôrazňuje, že je potrebné 
poskytnúť spotrebiteľom transparentné 
a porovnateľné ceny energií a súčasne
zabezpečiť ochranu zraniteľných
spotrebiteľov;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 20
Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že zásadný význam pre 
efektívne fungovanie jednotného trhu má 

12. zdôrazňuje, že zásadný význam pre 
efektívne fungovanie jednotného trhu má 
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zlepšenie infraštruktúry, predovšetkým 
cezhraničných pripojení a interoperability; 
je presvedčený o tom, že jednotný, 
vzájomne prepojený a účinný európsky 
dopravný systém je životne dôležitý pre 
bezproblémový pohyb tovaru, osôb 
a služieb; ľutuje však nedostatok 
primeraných investícií, ktoré sú dôležité 
na dosiahnutie uvedených cieľov a znovu 
pripomína, že pri týchto projektoch treba 
použiť vhodné formy inovatívneho 
financovania;

zlepšenie infraštruktúry, predovšetkým 
cezhraničných pripojení a interoperability; 
je presvedčený o tom, že jednotný, 
vzájomne prepojený a účinný európsky 
dopravný systém je životne dôležitý pre
voľný pohyb tovaru, osôb a služieb
v rámci jednotného trhu; je presvedčený, 
že ďalšie investície sú dôležité na 
dosiahnutie uvedených cieľov, a znovu 
pripomína, že pri týchto projektoch treba 
použiť celý rad finančných nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje význam súdržného 
vykonávania balíka konkrétnych návrhov 
predložených Komisiou s cieľom rozvinúť 
a dokončiť jednotný digitálny trh, 
predovšetkým pokiaľ ide o univerzálny 
prístup k internetu a aktuálne 
a transparentné mechanizmy ochrany 
spotrebiteľa;

13. zdôrazňuje, že súdržné vykonávanie
balíka konkrétnych návrhov predložených 
Komisiou týkajúcich sa digitálnych
služieb môže prispieť k tomu, aby Európa
v plnej miere využívala vnútorný trh;
vyzýva na zavedenie účinnej politiky
jednotného digitálneho trhu, ktorý 
umožní, aby boli internetové služby
v Európe konkurencieschopnejšie, 
prístupnejšie, cezhraničné
a transparentnejšie a aby poskytovali
vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje význam súdržného 
vykonávania balíka konkrétnych návrhov 
predložených Komisiou s cieľom rozvinúť 
a dokončiť jednotný digitálny trh, 
predovšetkým pokiaľ ide o univerzálny 
prístup k internetu a aktuálne
a transparentné mechanizmy ochrany 
spotrebiteľa;

13. zdôrazňuje význam súdržného 
vykonávania existujúcich právnych
predpisov a ďalších návrhov na rozvoj
a dokončenie jednotného digitálneho
trhu, predovšetkým pokiaľ ide 
o univerzálny prístup k internetu 
a aktualizované a transparentné 
mechanizmy ochrany spotrebiteľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje význam prijatia
integrovanej a aktualizovanej stratégie
kybernetickej bezpečnosti, tak aby bola 
účasť podnikov a spotrebiteľov 
v digitálnom hospodárstve menej
nákladná;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 24
Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. poukazuje na osobitný význam 
podpory malých a stredných podnikov
prostredníctvom programov COSME
a Horizont 2020;
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Pozmeňujúci návrh 25
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zastáva názor, že ľahší prístup
k financovaniu pre malé a stredné 
podniky a zlepšenie finančných tokov
v rámci dodávateľského reťazca vrátane
opatrení na zamedzenie oneskoreným
platbám by pomohli uvoľniť obmedzenia
likvidity a zvýšiť prevádzkový kapitál 
malých a stredných podnikov;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 26
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. domnieva sa, že voľný pohyb osôb 
a pracovných síl po celej Európe stále nie 
je zavŕšený a že sú potrebné prísnejšie 
opatrenia na odstránenie zvyšných 
prekážok a zaručenie zásady rovnakého 
zaobchádzania so zamestnancami;

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že
napriek presvedčivým dôkazom o význame
jednotného trhu pri prekonávaní krízy,
voľný pohyb občanov, najmä pracovných 
síl a odborníkov, po celej Európe stále nie 
je zavŕšený a že sú potrebné prísnejšie 
opatrenia na odstránenie zvyšných 
prekážok a stimulovanie rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Malcolm Harbour
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. domnieva sa, že voľný pohyb osôb 
a pracovných síl po celej Európe stále nie 
je zavŕšený a že sú potrebné prísnejšie
opatrenia na odstránenie zvyšných 
prekážok a zaručenie zásady rovnakého 
zaobchádzania so zamestnancami;

16. domnieva sa, že voľný pohyb osôb po 
celej Európe stále nie je v plnej miere 
dosiahnutý; zdôrazňuje, že sú potrebné 
ďalšie opatrenia na odstránenie zvyšných 
prekážok; naliehavo preto žiada členské
štáty, aby v plnej miere vykonávali
smernicu o službách a revidovanú
smernicu o vzájomnom uznávaní
odborných kvalifikácií; zdôrazňuje, že 
úplné a správne vykonávanie týchto
smerníc je kľúčovou hnacou silou
hospodárskeho rastu v EÚ; vyzýva tiež
Komisiu, aby brala členské štáty na
zodpovednosť a v prípade potreby začala
konanie o porušení povinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. domnieva sa, že voľný pohyb osôb 
a pracovných síl po celej Európe stále nie 
je zavŕšený a že sú potrebné prísnejšie 
opatrenia na odstránenie zvyšných 
prekážok a zaručenie zásady rovnakého 
zaobchádzania so zamestnancami;

16. domnieva sa, že voľný pohyb osôb 
a pracovných síl po celej Európe stále nie 
je zavŕšený a že sú potrebné prísnejšie 
opatrenia na odstránenie zvyšných 
prekážok a zaručenie zásady rovnakého 
zaobchádzania so zamestnancami; 
zdôrazňuje potrebu vyváženého vývoja
vnútorného trhu, v ktorom je úplná
hospodárska liberalizácia kompenzovaná
nevyhnutnými sociálnymi zlepšeniami, 
najmä pokiaľ ide o práva a podmienky
zamestnancov na pracovisku;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 29
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje potrebu väčšej
transparentnosti a lepších informácií
o cenových rozdieloch a právach
spotrebiteľov na jednotnom trhu, ako aj 
prijatia opatrení na zabránenie
diskriminácii medzi spotrebiteľmi;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 30
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta balík legislatívnych návrhov 
v oblasti „Prepojený kontinent: budovanie 
jednotného telekomunikačného trhu“, 
návrh nariadenia o bezpečnosti 
spotrebných výrobkov a dohľade nad 
trhom a o zverejňovaní nefinančných 
informácií a informácií týkajúcich sa 
rozmanitosti niektorými veľkými 
spoločnosťami a skupinami; je 
presvedčený o tom, že uvedené iniciatívy 
môžu zlepšiť práva spotrebiteľov, lepšie 
zaručiť ich zdravie a bezpečnosť, 
podporiť obchod s tovarom a službami 
a povzbudiť nový model 
konkurencieschopnosti; žiada preto 
Komisiu, aby úzko spolupracovala 
s Parlamentom a Radou na dosiahnutí 
riešenia v rozumnom čase;

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 31
Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta balík legislatívnych návrhov 
v oblasti „Prepojený kontinent: budovanie 
jednotného telekomunikačného trhu“, 
návrh nariadenia o bezpečnosti 
spotrebných výrobkov a dohľade nad 
trhom a o zverejňovaní nefinančných 
informácií a informácií týkajúcich sa 
rozmanitosti niektorými veľkými 
spoločnosťami a skupinami; je 
presvedčený o tom, že uvedené iniciatívy 
môžu zlepšiť práva spotrebiteľov, lepšie 
zaručiť ich zdravie a bezpečnosť, podporiť 
obchod s tovarom a službami a povzbudiť 
nový model konkurencieschopnosti; žiada 
preto Komisiu, aby úzko spolupracovala 
s Parlamentom a Radou na dosiahnutí 
riešenia v rozumnom čase;

18. víta balík legislatívnych návrhov 
nariadenia o bezpečnosti spotrebných 
výrobkov a dohľade nad trhom; je 
presvedčený o tom, že táto iniciatíva môže
zlepšiť práva spotrebiteľov, lepšie zaručiť 
ich zdravie a bezpečnosť a podporiť 
obchod s tovarom a službami; žiada preto 
Komisiu, aby úzko spolupracovala 
s Parlamentom a Radou na dosiahnutí 
riešenia v rozumnom čase;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. naliehavo žiada Komisiu, aby 
predložila zvyšné návrhy oznámené 
v aktoch o jednotnom trhu, predovšetkým 
revíziu smernice o transparentnosti, 
zavedenie spoločného konsolidovaného 
základu dane, legislatívneho návrhu 

vypúšťa sa
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o spoločných európskych pravidlách 
kolektívneho uplatňovania nárokov na 
nápravu a návrhov uľahčujúcich 
dlhodobé investovanie do reálnej 
ekonomiky; vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
modernizovaný Colný kódex riadnym 
vypracovaním harmonizovaných postupov 
elektronickej colnej správy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. naliehavo žiada Komisiu, aby 
predložila zvyšné návrhy oznámené 
v aktoch o jednotnom trhu, predovšetkým 
revíziu smernice o transparentnosti,
zavedenie spoločného konsolidovaného 
základu dane, legislatívneho návrhu 
o spoločných európskych pravidlách 
kolektívneho uplatňovania nárokov na 
nápravu a návrhov uľahčujúcich 
dlhodobé investovanie do reálnej 
ekonomiky; vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
modernizovaný Colný kódex riadnym 
vypracovaním harmonizovaných postupov 
elektronickej colnej správy;

20. naliehavo žiada Komisiu, aby
nestrácala čas ani prostriedky na návrhy
na zavedenie spoločného konsolidovaného 
základu dane z príjmov právnických osôb
alebo na legislatívny návrh o kolektívnom
uplatňovaní nárokov na nápravu; vyzýva
Komisiu, aby sa zamerala na
dosiahnuteľné právne predpisy, ktoré
prinesú rast; vyzýva Komisiu, aby 
zaviedla modernizovaný Colný kódex 
riadnym vypracovaním harmonizovaných 
postupov elektronickej colnej správy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 20
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. naliehavo žiada Komisiu, aby 
predložila zvyšné návrhy oznámené 
v aktoch o jednotnom trhu, predovšetkým 
revíziu smernice o transparentnosti, 
zavedenie spoločného konsolidovaného 
základu dane, legislatívneho návrhu
o spoločných európskych pravidlách 
kolektívneho uplatňovania nárokov na 
nápravu a návrhov uľahčujúcich dlhodobé 
investovanie do reálnej ekonomiky; vyzýva 
Komisiu, aby zaviedla modernizovaný 
Colný kódex riadnym vypracovaním 
harmonizovaných postupov elektronickej 
colnej správy;

20. naliehavo žiada Komisiu, aby
vynaložila všetko úsilie s cieľom
zabezpečiť, aby zvyšné návrhy oznámené 
v aktoch o jednotnom trhu, predovšetkým
revízia smernice o transparentnosti, 
zavedenie spoločného konsolidovaného 
základu dane, legislatívny návrh
o spoločných európskych pravidlách 
kolektívneho uplatňovania nárokov na 
nápravu a návrhy uľahčujúce dlhodobé 
investovanie do reálnej ekonomiky, boli
schválené a účinne transponované 
a vykonané; vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
modernizovaný Colný kódex riadnym 
vypracovaním harmonizovaných postupov 
elektronickej colnej správy;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 35
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. je presvedčený o tom, že regulácia 
finančných služieb by mala zaistiť lepšiu 
informovanosť, rozšírenie ochrany 
a efektívne uplatňovanie nárokov na 
nápravu pre spotrebiteľov; zdôrazňuje 
potrebu rýchleho a kladného ukončenia 
prípravy legislatívnych návrhov týkajúcich 
sa spotrebiteľského trhu a trhu 
s retailovými finančnými službami, 
predovšetkým kľúčových informačných 
dokumentov pre balíky retailových 
investičných produktov, porovnateľnosti 
poplatkov za platobné účty, presúvania 
platobných účtov a prístupu k platobným 
účtom so základnými funkciami; zastáva 
názor, že treba predložiť ďalšie návrhy, 

21. je presvedčený o tom, že regulácia 
finančných služieb by mala zaistiť lepšiu 
informovanosť, rozšírenie ochrany 
a efektívne uplatňovanie nárokov na 
nápravu pre spotrebiteľov; zdôrazňuje 
potrebu rýchleho a kladného ukončenia 
prípravy legislatívnych návrhov týkajúcich 
sa spotrebiteľského trhu a trhu 
s retailovými finančnými službami, 
predovšetkým porovnateľnosti poplatkov 
za platobné účty, presúvania platobných 
účtov a prístupu k platobným účtom so 
základnými funkciami; zastáva názor, že 
treba predložiť ďalšie návrhy, napríklad na 
zavedenie režimu platobnej neschopnosti 
spotrebiteľov, s cieľom povzbudiť 
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napríklad na zavedenie režimu platobnej 
neschopnosti spotrebiteľov, s cieľom 
povzbudiť bezpečné investovanie 
súkromných prostriedkov do reálnej 
ekonomiky;

bezpečné investovanie súkromných 
prostriedkov do reálnej ekonomiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. je presvedčený o tom, že regulácia 
finančných služieb by mala zaistiť lepšiu 
informovanosť, rozšírenie ochrany 
a efektívne uplatňovanie nárokov na 
nápravu pre spotrebiteľov; zdôrazňuje 
potrebu rýchleho a kladného ukončenia 
prípravy legislatívnych návrhov týkajúcich 
sa spotrebiteľského trhu a trhu 
s retailovými finančnými službami, 
predovšetkým kľúčových informačných 
dokumentov pre balíky retailových 
investičných produktov, porovnateľnosti 
poplatkov za platobné účty, presúvania 
platobných účtov a prístupu k platobným 
účtom so základnými funkciami; zastáva 
názor, že treba predložiť ďalšie návrhy, 
napríklad na zavedenie režimu platobnej 
neschopnosti spotrebiteľov, s cieľom 
povzbudiť bezpečné investovanie 
súkromných prostriedkov do reálnej 
ekonomiky;

21. je presvedčený o tom, že regulácia 
finančných služieb by mala zaistiť lepšiu 
informovanosť, rozšírenie ochrany 
a efektívne uplatňovanie nárokov na 
nápravu pre spotrebiteľov; zdôrazňuje 
potrebu rýchleho a kladného ukončenia 
prípravy legislatívnych návrhov týkajúcich 
sa spotrebiteľského trhu a trhu 
s retailovými finančnými službami, 
predovšetkým kľúčových informačných 
dokumentov pre balíky retailových 
investičných produktov, porovnateľnosti 
poplatkov za platobné účty, presúvania 
platobných účtov a prístupu k platobným 
účtom so základnými funkciami; zastáva 
názor, že na zlepšenie súčasnej 
roztrieštenej a nedostatočnej úpravy treba 
predložiť ďalšie návrhy, napríklad na 
zavedenie osobitného režimu platobnej 
neschopnosti spotrebiteľov, s cieľom 
povzbudiť bezpečné investovanie 
súkromných prostriedkov do reálnej 
ekonomiky;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 37
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh uznesenia
Odsek 21a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje potrebu rýchleho
schválenia a správnej transpozície
právnych predpisov o verejnom 
obstarávaní a koncesiách; zastáva názor, 
že realizácia tejto reformy poskytuje
významnú príležitosť na modernizáciu
verejnej správy, rozvoj jej strategického
potenciálu v rámci stratégie Európa 2020, 
a to najmä v sociálnych
a environmentálnych aspektoch, 
a zvýšenie kvality a efektívnosti verejných 
výdavkov v reakcii na špecifické 
požiadavky miestnych orgánov a vlád
členských štátov; považuje tieto faktory za 
kľúčové na úspešnú realizáciu pravidiel 
týkajúcich sa verejného obstarávania
a koncesií;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 38
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 21b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. domnieva sa, že nové pravidlá
týkajúce sa odbornej spôsobilosti sú 
dôležitým krokom k posilneniu voľného
pohybu pracovných síl a odborníkov;
domnieva sa, že tieto pravidlá sa musia
bezodkladne začať uplatňovať
a vykonávať v snahe dosiahnuť vysokú
spoločnú úroveň vzdelávania a umožniť
najmä mladým ľuďom, aby využili
príležitosti, ktoré ponúka profesijný 
preukaz; je zároveň presvedčený, že
reforma regulovaných profesií je 
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nevyhnutná na to, aby mali mladí ľudia 
lepší prístup k týmto povolaniam, ako aj
na vytvorenie dynamickejšieho trhu, ktorý
poskytuje dostatočné záruky pre 
spotrebiteľov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 39
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. je presvedčený o tom, že treba 
vynaložiť väčšie úsilie pokiaľ ide o 
transparentnosť vykonávania a jednotného 
uplatňovania práva Únie v členských 
štátoch; domnieva sa, že je potrebná 
súdržná transpozícia jednotlivých smerníc 
a prijatie všetkých transpozičných opatrení 
s cieľom vyjadriť kompromisy dosiahnuté 
na úrovni Únie;

24. je presvedčený o tom, že treba 
vynaložiť väčšie úsilie pokiaľ ide 
o transparentnosť vykonávania 
a jednotného uplatňovania práva Únie 
v členských štátoch; konštatuje, že termíny 
transpozície sú prekročené v priemere
o deväť mesiacov, pričom rastie počet
smerníc, s ktorých transpozíciou sa mešká
už dva alebo viac rokov; domnieva sa, že 
je potrebná súdržná transpozícia 
jednotlivých smerníc a prijatie všetkých 
transpozičných opatrení s cieľom vyjadriť 
kompromisy dosiahnuté na úrovni Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. je presvedčený o tom, že výlučne 
kvantitatívna štatistika vykonávania 
právnych predpisov týkajúcich sa 
jednotného trhu nestačí a že je potrebné 

25. je presvedčený o tom, že výlučne 
kvantitatívna štatistika vykonávania 
právnych predpisov týkajúcich sa 
jednotného trhu nestačí a že je potrebné 
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zamerať sa na kvalitu vykonávania 
v členských štátoch;

zamerať sa na kvalitu vykonávania 
v členských štátoch na základe
konkrétnych kľúčových ukazovateľov pre
odvetvia jednotného trhu, vytvorených na
európskej úrovni;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 41
Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Odsek 25a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. domnieva sa, že podpora ďalších 
iniciatív na rozvoj cezhraničných
dodávateľských reťazcov bude viesť 
k odstráneniu dlhoročných prekážok 
dokončenia jednotného trhu a môže
pomôcť zlepšiť produktivitu
a konkurencieschopnosť európskych 
podnikov v rámci svetovej ekonomiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Odsek 25b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25b. je presvedčený, že súdržnosť
a účinné využívanie správ o „stave 
integrácie vnútorného trhu“ a analýz
„dosiahnutého pokroku a zvyšných 
prekážok“ pripojených k ročnému 
prieskumu rastu by sa mohli výrazne 
zlepšiť; vyzýva najmä na rozvoj
analytického nástroja pre integráciu 
jednotného trhu v rámci hodnotiacej
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tabuľky jednotného trhu, ktorý by
zohľadňoval hospodárske a regulačné
ukazovatele výkonnosti; zložené 
ukazovatele vytvorené na tento účel by
vytvorili lepšiu informačnú základňu
a prepojenie medzi realitou jednotného
trhu a ročným cyklom európskeho
semestra a umožnili by zisťovanie vzorov
hospodárskej integrácie, ktoré by poskytli 
informácie pre odporúčania pre jednotlivé 
krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Malcolm Harbour

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. s prekvapením si všíma tvrdenie, že za 
dĺžku všetkých konaní o porušení 
povinnosti sú zodpovedné výlučne členské 
štáty; je osobitne znepokojený 
skutočnosťou, že najdlhšie trvá riešenie 
prípadov týkajúcich sa služieb (priemerne 
49,8 mesiaca);

27. vyjadruje poľutovanie nad
priemernou dĺžkou konaní o porušení
povinnosti, a to najmä nad skutočnosťou, 
že najdlhšie trvá riešenie prípadov 
týkajúcich sa služieb (priemerne 49,8);
vyzýva členské štáty, aby účinnejšie
spolupracovali s Komisiou s cieľom
rýchlejšie riešiť prípady a vyzýva Komisiu, 
aby vykonala ďalšie „upratovanie“
vnútroštátnych opatrení, ktoré majú 
negatívny vplyv na jednotný trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Andreas Schwab

Návrh uznesenia
Odsek 27
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. s prekvapením si všíma tvrdenie, že za 
dĺžku všetkých konaní o porušení 
povinnosti sú zodpovedné výlučne členské 
štáty; je osobitne znepokojený 
skutočnosťou, že najdlhšie trvá riešenie 
prípadov týkajúcich sa služieb (priemerne 
49,8 mesiaca);

27. s prekvapením si všíma tvrdenie, že za 
dĺžku všetkých konaní o porušení 
povinnosti sú zodpovedné výlučne členské 
štáty; je osobitne znepokojený 
skutočnosťou, že najdlhšie trvá riešenie 
prípadov týkajúcich sa služieb (priemerne 
49,8 mesiaca); domnieva sa, že konania
o porušení povinnosti odhalili viaceré 
obmedzenia, pokiaľ ide o riešenie
a nápravu nedostatkov pri urýchlenom 
vykonávaní a uplatňovaní ustanovení
jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Andreas Schwab

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. domnieva sa, že konania o porušení 
povinnosti by sa v každom prípade mali 
považovať za krajné riešenie a malo by sa 
k nim pristupovať až po niekoľkých
pokusoch o koordináciu a nápravu situácie 
a že pred podaním žaloby na členských štát 
na Súdnom dvore je vhodné využiť postup
EU Pilot a ďalšie konania;

28. domnieva sa, že konania o porušení 
povinnosti by sa mali považovať za krajné 
riešenie a malo by sa k nim pristupovať až 
po pokusoch o koordináciu a nápravu 
situácie a že Komisia by preto mala pred 
podaním žaloby na členský štát na Súdnom 
dvore podporovať využívanie postupu EU 
Pilot a ďalších konaní; ďalej trvá na tom, 
že je potrebné vyvinúť všetko úsilie na
prísnejšie využívanie konaní o porušení
povinnosti, pokiaľ ide o porušenie
ustanovení práva Únie v oblasti
jednotného trhu, a že členské štáty
a Európska rada by mali pokračovať
v ďalšom rozvíjaní konaní o porušení 
povinnosti v rámci budúcich revízií
Zmluvy o fungovaní EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva členské štáty, aby zvýšili úsilie 
o modernizáciu verejnej správy, a to nielen 
rýchlym vykonávaním opatrení súvisiacich 
s elektronickou verejnou správou, 
elektronickým zdravotníctvom, 
elektronickou fakturáciou a elektronickým 
obstarávaním, s cieľom poskytovať viac 
lepších digitálnych služieb pre občanov 
a podniky v celej Európe, znižovať náklady 
a rozširovať efektívnosť verejného sektora;

31. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere
vykonávali opatrenia stanovené v rámci
digitálnej agendy a zvýšili úsilie 
o modernizáciu verejnej správy, a to nielen 
rýchlym vykonávaním opatrení súvisiacich 
s elektronickou verejnou správou, 
elektronickým zdravotníctvom, 
elektronickou fakturáciou a elektronickým 
obstarávaním, s cieľom poskytovať viac 
lepších digitálnych služieb pre občanov 
a podniky v celej Európe, znižovať náklady 
a rozširovať efektívnosť verejného sektora;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 47
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. vyzýva členské štáty, aby zaistili 
primerané financovanie siete SOLVIT 
a jednotných kontaktných miest v súlade 
s požiadavkami smernice o službách; 
vyzýva Komisiu, ako aj členské štáty, aby 
prijali ďalšie opatrenia na sprostredkovanie 
informácií o dostupnosti týchto nástrojov 
podnikom a podnikateľom;

32. konštatuje, že sieť SOLVIT na 
riešenie problémov ostáva nedostatočne
využívaná; vyzýva členské štáty, aby 
zaistili primerané financovanie siete 
SOLVIT a jednotných kontaktných miest 
v súlade s požiadavkami smernice 
o službách; vyzýva Komisiu, ako aj 
členské štáty, aby prijali ďalšie opatrenia 
na sprostredkovanie informácií 
o dostupnosti týchto nástrojov podnikom 
a podnikateľom;

Or. en



PE524.583v01-00 28/29 AM\1011045SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. vyzýva členské štáty, aby zaistili 
primerané financovanie siete SOLVIT 
a jednotných kontaktných miest v súlade 
s požiadavkami smernice o službách; 
vyzýva Komisiu, ako aj členské štáty, aby 
prijali ďalšie opatrenia na sprostredkovanie 
informácií o dostupnosti týchto nástrojov 
podnikom a podnikateľom;

32. vyzýva členské štáty, aby zaistili 
primerané financovanie siete SOLVIT 
a jednotných kontaktných miest v súlade 
s požiadavkami smernice o službách; 
vyzýva Komisiu, ako aj členské štáty, aby 
prijali ďalšie opatrenia na sprostredkovanie 
informácií o dostupnosti týchto nástrojov 
podnikom a podnikateľom; domnieva sa
tiež, že členské štáty by mali začať
intenzívnejšiu a širšiu výmenu najlepších
postupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. všíma si čoraz intenzívnejšie 
využívanie portálov Vaša Európa a Vaša 
Európa – Poradenstvo, ktoré by mali byť 
schopné poskytovať potrebné informácie 
všetkým občanom pohybujúcim sa po 
Európe; zároveň si uvedomuje, že úroveň 
mobility v Európe je stále nízka a často 
obmedzená na malý počet dobre 
vzdelaných a zabezpečených jednotlivcov 
a sociálnych skupín;

33. všíma si čoraz intenzívnejšie 
využívanie portálov Vaša Európa a Vaša 
Európa – Poradenstvo, ktoré by mali byť 
schopné poskytovať potrebné informácie 
všetkým občanom pohybujúcim sa po 
Európe;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 50
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 33a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. víta Mesiac jednotného trhu v období
od 23. septembra do 23. októbra, počas 
ktorého sa stretli občania z celej Európy, 
politickí činitelia, odborníci a vedúci
predstavitelia EÚ v diskusii online a na 
sprievodných vnútroštátnych podujatiach 
s cieľom diskutovať o doteraz
dosiahnutom pokroku, zostávajúcich
výzvach a nápadoch pre budúcnosť
jednotného trhu, a vyzýva Komisiu, aby 
vzala na zreteľ výhrady a návrhy
predložené účastníkmi; vyzýva Komisiu, 
aby posúdila formát a účinnosť v roku
2013 vrátane schopnosti osloviť občanov, 
podniky a spotrebiteľov, a poskytnúť im
skutočnú príležitosť pomôcť utvárať
jednotný trh;

Or. en


