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Pozmeňujúci návrh 51
Andreas Schwab

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2 a. víta správu o integrácii vnútorného 
trhu na rok 2014 a dôrazne podporuje 
úsilie Komisie o ďalšiu integráciu 
vnútorného trhu do otázok európskeho 
semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína svoje stanovisko, že prvá 
správa o stave integrácie jednotného trhu 
bola nedostatočná a neúplná; je 
presvedčený o tom, že v budúcich správach 
by sa mali jasnejšie uvádzať súčasné 
nedostatky v konkrétnych členských 
štátoch, poskytovať konkrétnejšie 
usmernenia o možných nápravných 
prostriedkoch a predpokladaných 
výhodách, ako aj uvádzať účinné spôsoby 
posilnenia rastu a konkurencieschopnosti 
a následného vytvorenia pracovných miest, 
ktoré by spoločne predstavovali konkrétnu 
reakciu na súčasnú sociálnu a hospodársku 
krízu;

4. pripomína svoje stanovisko, že prvá 
správa o stave integrácie jednotného trhu 
bola nedostatočná a neúplná; je 
presvedčený o tom, že v budúcich správach 
by sa mali jasnejšie uvádzať súčasné 
nedostatky v konkrétnych členských 
štátoch, poskytovať konkrétnejšie 
usmernenia o možných nápravných 
prostriedkoch a predpokladaných 
výhodách, ako aj uvádzať účinné spôsoby 
posilnenia rastu a konkurencieschopnosti 
a následného vytvorenia pracovných miest, 
ktoré by spoločne predstavovali konkrétnu 
reakciu na súčasnú sociálnu a hospodársku 
krízu; domnieva sa, že vytváranie 
pracovných miest by sa malo sústrediť 
najmä na boj proti nezamestnanosti 
mládeže v Únii;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 53
Andreas Schwab

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7 a. žiada, aby nasledujúce odporúčania 
pre jednotlivé krajiny v európskom 
semestri v cykle 2014 zohľadnili zistenia 
správy o integrácii vnútorného trhu oveľa 
dôraznejšie a prísnejšie než odporúčania 
pre jednotlivé krajiny na rok 2013; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10 a. zdieľa obavy Komisie, pokiaľ ide o 
fragmentáciu daňových politík a opatrení 
v Únii, ktorá prekáža riadnemu 
fungovaniu vnútorného trhu a spôsobuje 
najmä skreslenia trhu a nespravodlivú 
hospodársku súťaž, ktoré škodia 
podnikom aj spotrebiteľom a bránia 
finančnej konsolidácii; vyzýva Komisiu, 
aby prijala primerané a účinné kroky v 
tejto oblasti tiež s cieľom podnietiť 
členské štáty k vypracovaniu 
koordinovaných daňových politík 
podporujúcich rast tým, že daňové 
zaťaženie presunú z práce na dane z 
majetku a znečisťovania prostredia; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 11
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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; zdôrazňuje 
potrebu významných investícií do 
energetickej infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Sergio Gaetano Cofferati

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 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; zdôrazňuje význam cielených
investícií, a to najmä do pevného a
mobilného širokopásmového pripojenia;
požaduje konkrétne opatrenia s cieľom 
prekonať pretrvávajúce veľké rozdiely
medzi členskými štátmi v cenách
elektronickej komunikácie, ktoré majú 
veľmi negatívny vplyv na spotrebiteľov a
podniky; dovtedy považuje za zásadné, aby 
sa zaviedli komplexné a aktuálne stratégie 
elektronickej bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14 a. domnieva sa, že je nevyhnutné 
zabezpečiť plný a všeobecný prístup ku 
zdravotným službám, a pripomína, že 
členské štáty ešte nezaviedli všetky 
potrebné opatrenia s cieľom pomôcť
pacientom uplatňovať svoje právo na
cezhraničnú zdravotnú starostlivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. podporuje iniciatívy na úrovni EÚ, 
ktoré dopĺňajú úsilie jednotlivých 
členských štátov o zlepšenie dostupnosti 
mikroúverov a podporu sociálneho 
podnikania;

15. podporuje iniciatívy na úrovni EÚ, 
ktoré dopĺňajú úsilie jednotlivých 
členských štátov o zlepšenie dostupnosti 
mikroúverov a podporu sociálneho 
podnikania vrátane podpory rozvojových 
bank poskytujúcich pôžičky za nižšie 
sadzby než komerčné banky na podporu 
MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 a. víta skutočnosť, že medzi prioritami 
stanovenými Komisiou v ročnom 
prieskume rastu 2014 a správe o 
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integrácii jednotného integrácie trhu patrí 
rozvoju foriem alternatívneho
financovania pre malé a stredné podniky
popredné miesto; silne podporuje cieľ
rozvíjať špecifické dlhopisy a
špecializovaný burzový trh pre malé a
stredné podniky, a vyzýva Komisiu a
členské štáty, aby sa účinne snažili splniť
tento cieľ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový) 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 b. zdôrazňuje význam prekážok
fungovaniu jednotného trhu spôsobených
roztrieštenosťou trhu s retailovými 
finančnými službami, ako zdôraznila
Komisia v správe o integrácii jednotného 
trhu, najmä vo vzťahu k veľmi
rozdielnym úrokovým sadzbám bankových
úverov, ktoré majú silný vplyv na 
spotrebiteľov, domácnosti a malé a
stredné podniky; je presvedčený, že tieto
rozdiely bránia účinnému prístupu k
finančným prostriedkom a prinášajú
negatívny vplyv na reálne hospodárstvo;
je znepokojený negatívnym hodnotením
spotrebiteľov vo vzťahu k roztrieštenosti a
nedostatočnej výkonnosti retailových
finančných služieb, a to najmä s ohľadom
na bankové účty, hypotéky, súkromné
dôchodky a cenné papiere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21 a. trvá na tom, že súčasná veľkosť
súkromného dlhu vážne ovplyvňuje
potenciál jednotného trhu pre vnútorný 
rast a predstavuje vážnu hrozbu - aspoň
takú ako verejný dlh - odolnosti a
konkurencieschopnosti európskeho 
hospodárstva; domnieva sa, že režimy
platobnej neschopnosti a konkrétne 
nástroje pre výrazné zníženie a
reštrukturalizáciu súkromného dlhu
navrhnuté pre spotrebiteľov, domácnosti
a malé a stredné podniky sú kľúčovými 
nástrojmi potrebnými  na obnovu
vnútorného dopytu a rastu na vnútornom
trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Andreas Schwab

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22 a. berie na vedomie upravenú 
štruktúru druhého vydania správy o 
integrácii jednotného trhu; víta
skutočnosť, že Komisia týmto reagovala
na požiadavky Parlamentu uvedené v 
uznesení zo 7. februára 2013;  konštatuje, 
že niekoľko opatrení uvedených v tomto 
uznesení už dokázateľne vedú k zlepšeniu 
vykonávania a presadzovania právnych 
predpisov EÚ, vrátane prísnejšieho 
použitia pilota EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 63
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový) 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25 a. víta správu o medzinárodných 
hodnotových reťazcoch v EÚ a mimo EÚ
ako pozitívny príklad využívania 
osobitných ukazovateľov s cieľom 
posúdiť integráciu jednotného trhu s 
osobitným dôrazom na rozšírenie
výrobných systémov v EÚ; zdôrazňuje
súvislosť medzi integráciou v EÚ a mimo
EÚ a zdôrazňuje potrebu vyváženého 
vzťahu, ktorý zaručí hospodársku
produkciu EÚ; zdôrazňuje význam
makroekonomických a priemyselných
politík rozvíjajúcich intenzívny hodnotový
reťazec v rámci EÚ s cieľom šíriť vysoko
produktívne a konkurencieschopné
výrobné systémy spájajúce služby s
výrobou a primárnym sektorom od jadra
po perifériu hospodárstva EÚ využívaním
špecifických potenciálov všetkých
krajinách a regiónoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Jorgo Chatzimarkakis

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 

28. domnieva sa, že konania o porušení 
povinnosti by sa mali využívať 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;
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EU Pilot a ďalšie konania;

Or. en


