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Pozměňovací návrh 51
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vítá zprávu o integraci jednotného 
trhu v roce 2014 a důrazně podporuje 
úsilí Komise o jeho hlubší integraci do 
úvah v rámci evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná své stanovisko, že první 
zpráva o stavu integrace jednotného trhu 
byla nedostatečná a neúplná; proto se 
domnívá, že budoucí zprávy by měly být 
jasnější, co se týče aktuálních nedostatků 
jednotlivých států, poskytovat konkrétnější 
rady pro možné způsoby nápravy 
a očekávané přínosy a poukazovat na 
účinné nástroje, jež podpoří růst 
a konkurenceschopnost, čímž budou 
vytvářet pracovní příležitosti, které 
společně poskytnou konkrétní odpověď na 
současnou sociální a hospodářskou krizi;

4. připomíná své stanovisko, že první 
zpráva o stavu integrace jednotného trhu 
byla nedostatečná a neúplná; proto se 
domnívá, že budoucí zprávy by měly být 
jasnější, co se týče aktuálních nedostatků 
jednotlivých států, poskytovat konkrétnější 
rady pro možné způsoby nápravy 
a očekávané přínosy a poukazovat na 
účinné nástroje, jež podpoří růst 
a konkurenceschopnost, čímž budou 
vytvářet pracovní příležitosti, které 
společně poskytnou konkrétní odpověď na 
současnou sociální a hospodářskou krizi; 
domnívá se, že vytváření pracovních míst 
by se mělo zaměřovat zejména na řešení 
nezaměstnanosti mladých lidí v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Andreas Schwab
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Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. požaduje, aby budoucí doporučení pro 
jednotlivé země v cyklu evropského 
semestru 2014 odrážela zjištění zprávy o 
integraci jednotného trhu v mnohem 
větším měřítku a přísněji než doporučení 
pro jednotlivé země v roce 2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. sdílí obavy Komise ohledně 
roztříštěnosti daňových politik a opatření 
v rámci Unie, což způsobuje překážky 
bránící řádnému fungování jednotného 
trhu, především deformaci trhu a nekalou 
hospodářskou soutěž, a dále vede 
k poškození podniků i spotřebitelů a 
zabraňuje fiskální konsolidaci; vyzývá 
Komisi, aby v tomto ohledu přijala vhodná 
a účinná opatření s cílem přimět členské 
státy vypracovat koordinované daňové 
politiky podporující růst, a to tak, že 
přesunou daňovou zátěž z pracovní oblasti 
na daně odváděné v oblasti majetku a 
znečištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 11
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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; podtrhuje nutnost značných 
investic do energetické infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Sergio Gaetano Cofferati

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 
všeobecného přístupu k internetu a 
aktuálních, transparentních mechanismů na 
ochranu spotřebitele; 

13. zdůrazňuje důležitost důsledného 
provádění balíčku konkrétních návrhů, jež 
byly předloženy Komisi za účelem 
vytvoření a dokončení jednotného 
digitálního trhu, zejména co se týká 
všeobecného přístupu k internetu a 
aktuálních, transparentních mechanismů na 
ochranu spotřebitele; zdůrazňuje důležitost 
cílených investic, zejména do pevného a 
mobilního širokopásmového připojení; 
vyzývá, aby byla přijata zvláštní opatření 
s cílem překonat značné přetrvávající 
rozdíly mezi členskými státy v cenách za 
elektronickou komunikaci, jež mají 
negativní vliv na spotřebitele i podniky; 
považuje za klíčové mezitím zavést 
komplexní a moderní strategii 
kybernetické bezpečnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. považuje za zásadní zajistit úplný a 
všeobecný přístup ke zdravotní péči a 
připomíná, že členské státy musí zavést 
všechna potřebná opatření, jež mají 
pacientům napomáhat v uplatňování 
jejich práv na přeshraniční zdravotní 
péči; 

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. podporuje iniciativy na úrovni EU, 
které doplňují snahy států zvýšit množství 
mikroúvěrů a rozvinout sociální podnikání;

15. podporuje iniciativy na úrovni EU, 
které doplňují snahy států zvýšit množství 
mikroúvěrů a rozvinout sociální podnikání, 
včetně podpory rozvojových bank 
poskytujících půjčky za nižší úrokové 
sazby než banky komerční, což by 
napomohlo malým a středním podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vítá skutečnost, že mezi prioritami 
stanovenými Komisí v roční analýze růstu 
na rok 2014 a ve zprávě o integraci 
jednotného trhu je kladen do popředí 
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rozvoj forem alternativního financování 
malých a středních podniků; důrazně 
podporuje cíl vytvořit zvláštní dluhopisy a 
trh s cennými papíry pro malé a střední 
podniky a vyzývá Komisi a členské státy, 
aby tento cíl účelně sledovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. zdůrazňuje závažnost překážek 
bránících fungování jednotného trhu 
způsobených roztříštěností 
maloobchodních finančních trhů služeb, 
na kterou Komise upozornila ve zprávě o 
integraci jednotného trhu, a to zejména v 
souvislosti s velkými rozdíly v úrokových 
sazbách bankovních půjček, jež mají 
výrazný dopad na spotřebitele, domácnosti 
a malé a střední podniky; je přesvědčen, 
že tyto rozdíly brání v účinném přístupu k 
finančním zdrojům a negativně ovlivňují 
ekonomiku; je znepokojen, pokud jde o 
negativní hodnocení spotřebitelů 
v souvislosti s roztříštěností a nízkou 
výkonností maloobchodních finančních 
služeb, zejména v souvislosti s bankovními 
účty, hypotékami, soukromými důchody a 
cennými papíry;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zastává názor, že současný objem 
soukromého dluhu vážně ovlivňuje 
potenciál jednotného trhu, pokud jde o 
vnitřní růst, a pro odolnost a 
konkurenceschopnost evropské 
ekonomiky představuje vážnou hrozbu, 
přinejmenším stejného rozsahu jak dluh 
veřejný; domnívá se, že insolvenční 
režimy a zvláštní nástroje pro podstatné 
snižování a restrukturalizaci soukromého 
dluhu, jež mají být navrženy pro 
spotřebitele, domácnosti a malé a střední 
podniky, představují klíčové nástroje 
nezbytné pro opětovné zvýšení vnitřní 
poptávky a růstu na vnitřním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. bere na vědomí upravenou strukturu 
druhého vydání zprávy o integraci 
jednotného trhu; vítá skutečnost, že 
Komise tímto reagovala mimo jiné i na 
požadavky Parlamentu v usnesení ze dne 
7. února 2013; poznamenává, že u řady 
opatření navržených v tomto usnesení se 
již ukázalo, že vedou k lepšímu provádění 
a prosazování práva EU, včetně 
přísnějšího využívání projektu „EU 
Pilot“;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vítá zprávu o „mezinárodních 
hodnotových řetězcích uvnitř i mimo EU“ 
jakožto pozitivní příklad používání 
konkrétních ukazatelů pro posouzení 
integrace jednotného trhu, přičemž 
zvláštní pozornost je kladena na rozšíření 
výrobních systémů v EU; vyzdvihuje 
spojitost mezi vnitřní a vnější integrací 
EU a zdůrazňuje, že je třeba, aby vztah 
mezi nimi byl vyrovnaný, čímž se ochrání 
ekonomická produkce v EU; zdůrazňuje 
důležitost makroekonomických a 
průmyslových politik vytvářejících 
intenzivní hodnotový řetězec uvnitř EU s 
cílem rozšířit vysoce produktivní a 
konkurenceschopné výrobní systémy 
spojující služby s výrobní činností a 
primárními odvětvími ústřední i okrajové 
ekonomiky EU, a to využitím zvláštního 
potenciálu všech zemí a regionů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

28. domnívá se, že k řízení o nesplnění 
povinnosti 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;

Or. en
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