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Pozměňovací návrh 1
Róża Thun Und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že hodnotící zpráva
o spotřebitelských trzích (dále jen
„hodnotící zpráva“) má – společně
s hodnotící zprávou o vnitřním trhu – za 
cíl zlepšit fungování vnitřního trhu
a zajistit, aby lépe reagoval na očekávání
a starosti občanů,

A. vzhledem k tomu, že se hodnotící 
zpráva o spotřebitelských trzích (dále jen 
„hodnotící zpráva“) a hodnotící zpráva
o vnitřním trhu liší metodikou, rozsahem
a souborem ukazatelů, avšak jejich 
společným celkovým cílem je zlepšit
fungování vnitřního trhu a zajistit, aby lépe 
reagoval na očekávání a starosti občanů,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že předseda 
Barroso v politických pokynech určených 
nové Komisi požaduje systematičtější
a jednotnější přístup k dotvoření 
jednotného trhu, například 
prostřednictvím „iniciativy pro sledování 
trhu“,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A b. vzhledem k tomu, že díky aktivní 
spotřebitelské politice budou spotřebitelé 
dobře informováni a budou mít na trhu 
silné postavení, a v důsledku toho budou 
požadovat vysoce kvalitní výrobky
a služby, a tato politika tak bude hrát 
významnou úlohu při vytváření 
celosvětově konkurenceschopné, 
dynamické a inovační Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Tiziano Motti, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že většina občanů EU 
se s vnitřním trhem každodenně setkává 
právě v roli spotřebitelů,

B. vzhledem k tomu, že většina občanů EU 
se s vnitřním trhem každodenně setkává 
právě v roli spotřebitelů, ale také v roli 
podnikatelů a zaměstnanců výrobních 
podniků a podniků poskytujících služby,
a vzhledem k tomu, že jejich vztah musí 
být založen na vzájemné korektnosti, 

Or. it

Pozměňovací návrh 5
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C a. vzhledem k tomu, že v rámci 
polisabonské strategie 2020 je třeba 
spotřebitelskou politiku začlenit do rámce 
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udržitelného rozvoje, jenž bude šetrný
k životnímu prostředí a zohlední sociální 
rozměr vnitřního trhu,

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Tiziano Motti, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vnitřní trh, který 
účinně reaguje na poptávku spotřebitelů, 
také pomáhá vytvářet inovativnější
a zdravější ekonomiku, neboť účinné
a dobře reagující spotřebitelské trhy
v celém hospodářství jsou klíčovou hybnou 
silou konkurenceschopnosti a blaha 
občanů,

D. vzhledem k tomu, že vnitřní trh, který 
účinně reaguje na poptávku spotřebitelů, 
také pomáhá vytvářet inovativnější
a zdravější ekonomiku, neboť účinné
a dobře reagující trhy se spotřebním 
zbožím a službami v celém hospodářství 
jsou klíčovou hybnou silou 
konkurenceschopnosti a blaha občanů, 
pokud se k těmto faktorům přidá 
přiměřená míra byrokratického tlaku na 
podniky, 

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Tiziano Motti, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že dobře fungující 
vnitřní trh by měl spotřebitelům nabídnout 
širokou volbu vysoce kvalitních produktů
a služeb za konkurenční ceny a současně 
vysokou úroveň ochrany spotřebitele,

(Netýká se českého znění.)

Or. it
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Pozměňovací návrh 8
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že účinná 
spotřebitelská politika závisí na tom, zda 
spotřebitelé a podniky znají svá práva
a povinnosti podle stávajících právních 
předpisů a zda jsou schopni tato práva
a povinnosti uplatňovat při obchodních 
operacích,

F. vzhledem k tomu, že posílení účinné 
spotřebitelské politiky závisí na tom, zda 
spotřebitelé a podniky znají svá práva
a povinnosti podle stávajících právních 
předpisů a zda jsou schopni tato práva
a povinnosti uplatňovat při obchodních 
operacích,

Or. el

Pozměňovací návrh 9
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F a. vzhledem k tomu, že cílem politiky 
ochrany spotřebitele je vyzbrojit občany 
proti případům hospodářského 
vykořisťování, k nimž dochází na 
vnitřním trhu, že by však tato politika 
neměla být záminkou k tomu, aby nebyla 
přijímána opatření na potlačení tohoto 
vykořisťování;

Or. el

Pozměňovací návrh 10
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G a. vzhledem k tomu, že účinná politika 
ochrany spotřebitele závisí na tom, do jaké 
míry právní předpisy odrazují smluvní 
strany od používání praktik a od zavádění 
opatření, jež škodí zájmům spotřebitelů;

Or. el

Pozměňovací návrh 11
Tiziano Motti, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že spotřebitelé mají 
nárok na náhradu škody, pokud se stanou 
obětí nelegálních praktik, v praxi se však 
setkávají při podávání soudních žalob se 
značnými překážkami v důsledku 
vysokých nákladů, dlouhých a složitých 
řízení a rizik spojených s projednáváním 
soudního sporu,

I. vzhledem k tomu, že spotřebitelé musí 
být schopni uplatnit svá práva, pokud se 
stanou obětí nelegálních praktik, ať už
k nim dojde v rámci soukromého sektoru 
či ze strany orgánů veřejné správy,

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že v době 
hospodářské krize se zvýšil tlak na 
nízkopříjmové skupiny spotřebitelů, které 
většinu svých příjmů vynakládají na stravu
a bydlení,

L. vzhledem k tomu, že v době 
hospodářské krize se zvýšil tlak na 
nízkopříjmové skupiny spotřebitelů, které 
většinu svých příjmů vynakládají na stravu
a bydlení, a vzhledem k tomu, že se
v důsledku toho stále více spotřebitelů ve 
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velké míře zadlužuje,

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že se vzestupem 
elektronického obchodu prudce vzrůstá 
přeshraniční rozměr spotřebitelských trhů, 
spotřebitelé však i nadále jen váhavě 
využívají výhod, které skýtá integrace trhu, 
především proto, že nemají důvěru v to, že 
jejich práva budou stejným způsobem 
ochráněna i při přeshraničních nákupech,

M. vzhledem k tomu, že se vzestupem 
elektronického obchodu prudce vzrůstá 
přeshraniční rozměr spotřebitelských trhů, 
spotřebitelé však i nadále jen váhavě 
využívají výhod, které skýtá integrace trhu, 
především proto, že nemají důvěru v to, že 
jejich práva budou stejným způsobem 
ochráněna i při přeshraničních nákupech,
a také proto, že v otázce práva na 
odškodnění převažuje nejistota,

Or. el

Pozměňovací návrh 14
Iliana Ivanova

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M a. vzhledem k tomu, že zásadním 
předpokladem k vytvoření skutečného 
přeshraničního obchodu v rámci 
jednotného trhu, jenž uspokojí potřeby 
spotřebitelů, jsou rovné podmínky pro 
všechny spotřebitele EU,

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Iliana Ivanova

Návrh usnesení
Bod odůvodnění S a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

S a. vzhledem k tomu, že mají-li 
spotřebitelé při uplatňování svých práv 
jednat sebevědomě, je třeba zaujmout 
koordinovaný přístup k jejich vzdělávání,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zastává názor, že jmenování velmi 
angažované komisařky pro spotřebitelské 
otázky v roce 2007 a její osobní nasazení, 
otevřenost a proaktivní role vedly
k dramatickému vzestupu významu
spotřebitelských otázek, což je velmi 
prospěšné pro občany EU;

1. zastává názor, že jmenování velmi 
angažované komisařky pro spotřebitelské 
otázky v roce 2007 a její osobní nasazení, 
otevřenost a proaktivní role vedly
k dramatickému vzestupu významu 
spotřebitelských otázek, což je velmi 
prospěšné pro občany EU; nicméně 
zdůrazňuje, že ani v budoucnu nesmí 
zavládnout neochota k přijímání 
legislativních opatření zaměřených na 
potlačování hospodářského 
vykořisťování;

Or. el

Pozměňovací návrh 17
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zastává názor, že jmenování velmi 
angažované komisařky pro spotřebitelské 
otázky v roce 2007 a její osobní nasazení, 
otevřenost a proaktivní role vedly
k dramatickému vzestupu významu
spotřebitelských otázek, což je velmi 
prospěšné pro občany EU;

1. zastává názor, že jmenování velmi 
angažované komisařky pro spotřebitelské 
otázky v roce 2007 a její velké osobní 
nasazení, nesmírná otevřenost a výrazná
proaktivní role vedly k výraznému 
pokroku evropské politiky ochrany 
spotřebitele a spotřebitelských otázek, což 
je velmi prospěšné pro občany EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že rozdělení odpovědnosti 
za spotřebitelské otázky mezi portfolia 
dvou komisařů by nemělo vést k tomu, že 
se nová Komise bude méně zaměřovat na 
spotřebitele, a že podobně i nová 
organizační struktura na různých 
generálních ředitelstvích by neměla 
způsobit roztříštěnost nebo nepříznivě 
ovlivňovat řízení a efektivnost 
spotřebitelské politiky;

2. obává se, že rozdělení odpovědnosti za 
spotřebitelské otázky mezi portfolia dvou 
komisařů by mohlo vést k tomu, že se nová 
Komise bude méně zaměřovat na 
spotřebitele, a rovněž se obává, že nová 
organizační struktura na různých 
generálních ředitelstvích způsobí
roztříštěnost nebo nepříznivě ovlivní
ucelenost a efektivnost spotřebitelské 
politiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že rozdělení odpovědnosti 2. zdůrazňuje, že rozdělení odpovědnosti 
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za spotřebitelské otázky mezi portfolia 
dvou komisařů by nemělo vést k tomu, že 
se nová Komise bude méně zaměřovat na 
spotřebitele, a že podobně i nová 
organizační struktura na různých 
generálních ředitelstvích by neměla 
způsobit roztříštěnost nebo nepříznivě 
ovlivňovat řízení a efektivnost 
spotřebitelské politiky;

za spotřebitelské otázky mezi portfolia 
dvou komisařů v žádném případě nesmí
vést k tomu, že se nová Komise bude méně 
zaměřovat na spotřebitele, a že podobně
i nová organizační struktura na různých 
generálních ředitelstvích by neměla 
způsobit roztříštěnost nebo nepříznivě 
ovlivňovat řízení a efektivnost 
spotřebitelské politiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že po vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost článek 12 Smlouvy
o fungování Evropské unie opětovně 
potvrzuje – jako ustanovení všeobecné 
platnosti – že požadavky vyplývající
z ochrany spotřebitele budou brány
v úvahu při vymezování a provádění jiných 
politik a činností Unie; vyzývá proto 
Komisi, aby zajistila skutečné začlenění 
zájmů spotřebitelů do všech politik EU
a aby ve svých posouzeních dopadu 
pokaždé, kdy to bude připadat v úvahu,
zkoumala potenciální důsledky nových 
právních předpisů a politik pro 
spotřebitele; naléhavě žádá, aby každé 
příslušné generální ředitelství Komise 
zveřejňovalo výroční zprávu o tom, jak je 
spotřebitelská politika začleňována do 
oblasti jejich působnosti;

3. zdůrazňuje, že po vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost článek 12 Smlouvy
o fungování Evropské unie opětovně 
potvrzuje – jako ustanovení všeobecné 
platnosti – že požadavky vyplývající
z ochrany spotřebitele budou brány
v úvahu při vymezování a provádění jiných 
politik a činností Unie; vyzývá proto 
Komisi, aby zajistila skutečné začlenění 
zájmů spotřebitelů do všech politik EU
a aby ve svých posouzeních dopadu 
zkoumala potenciální důsledky všech
nových právních předpisů a politik, které 
se přímo či nepřímo dotýkají spotřebitelů; 
naléhavě žádá, aby každé příslušné 
generální ředitelství Komise zveřejňovalo 
výroční zprávu o tom, jak je spotřebitelská 
politika začleňována do oblasti jejich 
působnosti;

Or. el



PE438.422v01-00 12/48 AM\803385CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 21
Iliana Ivanova

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutná aktivní 
spotřebitelská politika, která umožní 
občanům plně využívat výhod vnitřního 
trhu; má za to, že aktivní spotřebitelská 
politika má ještě zásadnější význam
v podmínkách současné hospodářské krize, 
kdy je třeba bojovat proti rostoucí 
nerovnosti a chránit zranitelné spotřebitele
a nízkopříjmové skupiny;

4. zdůrazňuje, že je nutná aktivní 
spotřebitelská politika, která umožní 
občanům plně využívat výhod vnitřního 
trhu; má za to, že aktivní spotřebitelská 
politika má ještě zásadnější význam
v podmínkách současné hospodářské krize, 
kdy je třeba podpořit sociální politiku
v boji proti rostoucí nerovnosti a chránit 
zranitelné spotřebitele a nízkopříjmové 
skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Tiziano Motti, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli být 
schopni se informovaně rozhodovat, 
protože to vytváří větší konkurenci mezi 
obchodníky, kteří musí zvyšovat kvalitu 
zboží a služeb, které poskytují, a držet ceny 
na konkurenceschopné úrovni;

5. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli být 
schopni se informovaně rozhodovat, a ne 
se podřizovat psychologickému nátlaku, 
který na ně vyvíjí výrobci, jenž pro 
prezentaci svých výrobků používají 
tendenční a klamné praktiky, protože to 
vytváří větší konkurenci mezi obchodníky, 
kteří musí zvyšovat kvalitu zboží a služeb, 
které poskytují, a držet ceny na 
konkurenceschopné úrovni;

Or. it
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Pozměňovací návrh 23
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli být 
schopni se informovaně rozhodovat, 
protože to vytváří větší konkurenci mezi 
obchodníky, kteří musí zvyšovat kvalitu 
zboží a služeb, které poskytují, a držet 
ceny na konkurenceschopné úrovni;

5. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli být 
schopni se informovaně rozhodovat na 
základě vysoké kvality výrobků tak, aby 
byli díky svým rozhodnutím spokojenější;

Or. el

Pozměňovací návrh 24
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli být 
schopni se informovaně rozhodovat, 
protože to vytváří větší konkurenci mezi 
obchodníky, kteří musí zvyšovat kvalitu 
zboží a služeb, které poskytují, a držet ceny 
na konkurenceschopné úrovni;

5. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli být 
schopni se informovaně rozhodovat, 
protože informovaná rozhodnutí jsou 
prostředkem k vytváření větší konkurence
mezi obchodníky, kteří musí zvyšovat 
kvalitu zboží a služeb, které poskytují,
a držet ceny na konkurenceschopné úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Tiziano Motti, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. opakuje, že spotřebitelské organizace 
mají klíčovou úlohu při upozorňování 

6. opakuje, že spotřebitelské organizace 
mají klíčovou úlohu při upozorňování 
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orgánů veřejné moci na problémy, s nimiž 
se spotřebitelé v každodenním životě 
setkávají, a že by se jim mělo dostat 
podpory, aby se zvýšila jejich schopnost 
efektivně působit na úrovni EU i členského 
státu; vyzývá členské státy, aby zajistily, 
aby se ve všech fázích rozhodovacího 
procesu a při uplatňování spotřebitelského 
práva vedly odpovídající konzultace se 
spotřebitelskými organizacemi;

orgánů veřejné moci na problémy, s nimiž 
se spotřebitelé v každodenním životě 
setkávají, a že by měly být posíleny 
nástroje, které mají k dispozici, aby se 
zvýšila jejich schopnost efektivně působit 
na úrovni EU i členského státu; vyzývá 
členské státy, aby zajistily, aby se ve všech 
fázích rozhodovacího procesu a při 
uplatňování spotřebitelského práva vedly 
odpovídající konzultace se 
spotřebitelskými organizacemi;

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. opakuje, že spotřebitelské organizace 
mají klíčovou úlohu při upozorňování 
orgánů veřejné moci na problémy, s nimiž 
se spotřebitelé v každodenním životě 
setkávají, a že by se jim mělo dostat 
podpory, aby se zvýšila jejich schopnost 
efektivně působit na úrovni EU i členského 
státu; vyzývá členské státy, aby zajistily, 
aby se ve všech fázích rozhodovacího 
procesu a při uplatňování spotřebitelského 
práva vedly odpovídající konzultace se 
spotřebitelskými organizacemi;

6. opakuje, že spotřebitelské organizace 
mají klíčovou úlohu při upozorňování 
orgánů veřejné moci na problémy, s nimiž 
se spotřebitelé v každodenním životě 
setkávají, a že by se jim mělo dostat 
podpory, aby se zvýšila jejich schopnost 
efektivně působit na úrovni EU i členského 
státu; vyzývá členské státy, aby zajistily, 
aby se v klíčových fázích rozhodovacího 
procesu a při uplatňování spotřebitelského 
práva vedly odpovídající konzultace se 
spotřebitelskými organizacemi;

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Iliana Ivanova

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. opakuje, že spotřebitelské organizace 
mají klíčovou úlohu při upozorňování 
orgánů veřejné moci na problémy, s nimiž 
se spotřebitelé v každodenním životě 
setkávají, a že by se jim mělo dostat 
podpory, aby se zvýšila jejich schopnost 
efektivně působit na úrovni EU i členského 
státu; vyzývá členské státy, aby zajistily, 
aby se ve všech fázích rozhodovacího 
procesu a při uplatňování spotřebitelského 
práva vedly odpovídající konzultace se 
spotřebitelskými organizacemi;

6. opakuje, že spotřebitelské organizace 
mají klíčovou úlohu při upozorňování 
orgánů veřejné moci na problémy, s nimiž 
se spotřebitelé v každodenním životě 
setkávají, a že by se jim mělo dostat 
podpory, aby se zvýšila jejich schopnost 
efektivně působit na úrovni EU i členského 
státu; vyzývá členské státy, aby zajistily, 
aby se ve všech fázích rozhodovacího 
procesu a při přebírání a uplatňování 
spotřebitelského práva vedly odpovídající 
konzultace se spotřebitelskými 
organizacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Tiziano Motti, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o zvýšení informovanosti 
spotřebitelů a zintenzívnily osvětu s cílem 
posílit schopnost spotřebitelů orientovat se 
na trhu; nabádá členské státy, aby učinily 
spotřebitelská hlediska součástí svých 
školních osnov, aby děti získaly potřebné 
dovednosti a dokázaly se v pozdějším 
životě komplexně rozhodovat; připomíná, 
že pro odhalování případů protiprávního 
jednání jsou důležití informovaní 
spotřebitelé, kteří znají svá práva a vědí, na 
koho se obrátit v případě nedodržování 
právních předpisů;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o zvýšení informovanosti 
spotřebitelů a zintenzívnily osvětu s cílem 
posílit schopnost spotřebitelů orientovat se 
na trhu; nabádá členské státy, aby zajistily 
jasné a srozumitelné informace také pro 
nejmladší spotřebitele, zejména u výrobků
a služeb, které jsou jim určeny, čímž
z nich budou vychovávat spotřebitele 
uvědomělé; připomíná, že pro odhalování 
případů protiprávního jednání jsou důležití 
informovaní spotřebitelé, kteří znají svá 
práva a vědí, na koho se obrátit v případě 
nedodržování právních předpisů;

Or. it
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Pozměňovací návrh 29
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o zvýšení informovanosti 
spotřebitelů a zintenzívnily osvětu s cílem 
posílit schopnost spotřebitelů orientovat se 
na trhu; nabádá členské státy, aby učinily 
spotřebitelská hlediska součástí svých 
školních osnov, aby děti získaly potřebné 
dovednosti a dokázaly se v pozdějším 
životě komplexně rozhodovat; připomíná, 
že pro odhalování případů protiprávního 
jednání jsou důležití informovaní 
spotřebitelé, kteří znají svá práva a vědí, na 
koho se obrátit v případě nedodržování 
právních předpisů;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o zvýšení informovanosti
spotřebitelů a zintenzívnily osvětu
a vzdělávání s cílem posílit schopnost 
spotřebitelů orientovat se na trhu; nabádá 
členské státy, aby učinily spotřebitelská 
hlediska součástí svých školních osnov na 
všech úrovních vzdělávání, aby děti 
získaly potřebné dovednosti a dokázaly se
v pozdějším životě komplexně rozhodovat
a aby tak z dlouhodobějšího hlediska 
usilovaly o rozvinutí a upevnění povědomí
o spotřebitelské otázce; zdůrazňuje, že tyto 
osnovy musí odpovídat vzdělávacím 
potřebám a možnostem vyučujících na 
všech stupních, na nichž budou zavedeny,
a že je současně třeba využít moderní 
vyučovací metody, které se zaměřují na 
prožitky a využívají příklady; připomíná, 
že pro odhalování případů protiprávního 
jednání jsou důležití informovaní 
spotřebitelé, kteří znají svá práva a vědí, na 
koho se obrátit v případě nedodržování 
právních předpisů;

Or. el

Pozměňovací návrh 30
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o zvýšení informovanosti 
spotřebitelů a zintenzívnily osvětu s cílem 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o zvýšení informovanosti 
spotřebitelů a zintenzívnily osvětu s cílem 
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posílit schopnost spotřebitelů orientovat se 
na trhu; nabádá členské státy, aby učinily 
spotřebitelská hlediska součástí svých 
školních osnov, aby děti získaly potřebné 
dovednosti a dokázaly se v pozdějším 
životě komplexně rozhodovat; připomíná, 
že pro odhalování případů protiprávního 
jednání jsou důležití informovaní 
spotřebitelé, kteří znají svá práva a vědí, na 
koho se obrátit v případě nedodržování 
právních předpisů;

posílit schopnost spotřebitelů orientovat se 
na trhu; nabádá členské státy, aby rodičům 
poskytly patřičné pokyny k tomu, aby děti 
získaly potřebné dovednosti a dokázaly se
v pozdějším životě komplexně rozhodovat; 
připomíná, že pro odhalování případů 
protiprávního jednání jsou důležití 
informovaní spotřebitelé, kteří znají svá 
práva a vědí, na koho se obrátit v případě 
nedodržování právních předpisů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 31
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o zvýšení informovanosti 
spotřebitelů a zintenzívnily osvětu s cílem 
posílit schopnost spotřebitelů orientovat se 
na trhu; nabádá členské státy, aby učinily 
spotřebitelská hlediska součástí svých 
školních osnov, aby děti získaly potřebné 
dovednosti a dokázaly se v pozdějším 
životě komplexně rozhodovat; připomíná, 
že pro odhalování případů protiprávního 
jednání jsou důležití informovaní 
spotřebitelé, kteří znají svá práva a vědí, na 
koho se obrátit v případě nedodržování 
právních předpisů;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o zvýšení informovanosti 
spotřebitelů a zintenzívnily celoživotní
osvětu s cílem posílit schopnost 
spotřebitelů orientovat se na trhu; nabádá 
členské státy, aby učinily spotřebitelská 
hlediska součástí svých školních osnov, 
aby děti získaly potřebné dovednosti
a dokázaly se v pozdějším životě 
komplexně rozhodovat, a rovněž je 
nabádá, aby rozvinuly vzdělávací činnost 
zaměřenou na dospělé spotřebitele; 
připomíná, že pro odhalování případů 
protiprávního jednání jsou důležití 
informovaní spotřebitelé, kteří znají svá 
práva a vědí, na koho se obrátit v případě 
nedodržování právních předpisů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 32
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7 a. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
udržitelnou spotřebu, a klade přitom 
důraz na skutečnost, že poskytovatelé 
služeb / maloobchodníci i spotřebitelé 
musí být ve věci udržitelné spotřeby lépe 
vzděláváni a informováni, aby se mohli 
chovat odpovídajícím způsobem;

Or. el

Pozměňovací návrh 33
Róża Thun Und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7 b. žádá, aby hodnotící zpráva o vnitřním 
trhu (která v současnosti vychází dvakrát 
ročně), zprávy sítě SOLVIT, Občanský 
rozcestník a hodnotící zpráva
o spotřebitelských trzích (která
v současnosti vychází jednou ročně) 
vycházely zároveň, aby tak poskytovaly 
lepší celkový přehled o vývoji vnitřního 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7 c. připomíná, že porušování práv 
spotřebitelů je nerozlučně spjato se 
shovívavostí, jež panuje na vnitřním trhu; 
vyzývá Komisi, aby podnikla kroky 
vedoucí k informování spotřebitelů o této 
záležitosti; žádá Komisi, aby přijala 
legislativní opatření, která přispějí
k ochraně hospodářských zájmů 
spotřebitelů; žádá členské státy, aby 
posílily kontrolní opatření a orgány 
odpovědné za dohled nad vnitřním trhem;

Or. el

Pozměňovací návrh 35
Tiziano Motti, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zahájily přesně cílenou komunikační 
strategii s cílem zvýšit informovanost 
občanů EU o rizicích, která jim jako 
spotřebitelům hrozí, a o jejich právech
v tomto směru, zejména aby otevřely 
uživatelsky přívětivé internetové portály, 
spustily informační kampaně a zřídily 
informační centra na místní, regionální
a celostátní úrovni; zdůrazňuje, že je nutno 
využít specifických způsobů komunikace, 
aby se podařilo dostat tyto informace k těm 
nejzranitelnějším spotřebitelům;

8. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zahájily přesně cílenou komunikační 
strategii s cílem zvýšit informovanost 
občanů EU o rizicích, která jim jako 
spotřebitelům hrozí, a o jejich právech
v tomto směru, zejména aby otevřely 
uživatelsky přívětivé internetové portály, 
spustily informační kampaně a zřídily 
informační centra na místní, regionální
a celostátní úrovni; zdůrazňuje, že je nutno 
využít specifických způsobů komunikace, 
aby se podařilo dostat tyto informace k těm 
nejzranitelnějším spotřebitelům, a že je 
přitom třeba dbát na spolehlivost, 
věrohodnost a nestrannost subjektů, které 
budou vyzvány k zajištění řízení
a organizace prostředků komunikace;

Or. it
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Pozměňovací návrh 36
Róża Thun Und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8 a. vyzývá Komisi, aby každoročně 
pořádala fórum o vnitřním trhu, kterého 
se budou účastnit zástupci orgánů EU, 
členských států a dalších zúčastněných 
stran (např. spotřebitelských organizací),
s cílem jasněji formulovat závazek 
přebírat, uplatňovat a prosazovat právní 
předpisy v oblasti vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Tiziano Motti, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. znovu potvrzuje, že hodnotící zpráva je 
důležitým nástrojem umožňujícím lépe 
sledovat spotřebitelské trhy s cílem zajistit 
lepší tvorbu politiky a regulaci, ale také 
ukázat občanům, že jejich obavy se 
patřičně berou v potaz;

9. znovu potvrzuje, že hodnotící zpráva je 
důležitým nástrojem umožňujícím lépe 
sledovat spotřebitelské trhy a poskytujícím 
užitečné informace s cílem zajistit lepší 
tvorbu politiky a regulaci, ale také ukázat 
občanům, že jejich obavy se patřičně berou
v potaz;

Or. it

Pozměňovací návrh 38
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá pět hlavních ukazatelů v hodnotící 
zprávě – stížnosti, ceny, spokojenost, 
změny poskytovatele a bezpečnost – které 
jsou stěžejní pro určení toho, jaké trhy 
představují největší riziko špatného 
fungování ve smyslu ekonomických
a sociálních dopadů na spotřebitele; 

10. vítá pět hlavních ukazatelů v hodnotící 
zprávě – stížnosti, ceny, spokojenost, 
změny poskytovatele a bezpečnost – které 
jsou stěžejní pro určení toho, jaké trhy 
představují největší riziko špatného 
fungování ve smyslu ekonomických
a sociálních dopadů na spotřebitele; přesto 
se domnívá, že by bylo vhodné, aby rovněž 
existovala možnost sledovat kritéria, jež 
umožní posoudit vhodnost výrobků
a služeb ve srovnání s cílem udržitelného 
rozvoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Tiziano Motti, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá pět hlavních ukazatelů v hodnotící 
zprávě – stížnosti, ceny, spokojenost, 
změny poskytovatele a bezpečnost – které 
jsou stěžejní pro určení toho, jaké trhy 
představují největší riziko špatného 
fungování ve smyslu ekonomických
a sociálních dopadů na spotřebitele; 

10. vítá pět hlavních ukazatelů v hodnotící 
zprávě – stížnosti, ceny, spokojenost, 
změny poskytovatele a bezpečnost – které 
jsou důležité pro určení toho, jaké trhy 
představují největší riziko špatného 
fungování ve smyslu ekonomických
a sociálních dopadů na spotřebitele;

Or. it

Pozměňovací návrh 40
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10 a. připomíná však, že hodnotící zpráva 
je pouhým nástrojem; zdůrazňuje, že se 
fungování vnitřního trhu musí řídit 
zásadami, které nevedou k nárůstu 
sociálních nerovností; zdůrazňuje, že je 
třeba přijímat politiky EU, jejichž cílem 
bude vnitřní trh zaměřený na lidi
a usilující především o blaho osob, ne 
čísel;

Or. el

Pozměňovací návrh 41
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uznává, že ačkoli těchto pět ukazatelů 
nezachycuje všechny aspekty 
spotřebitelského prostředí, poskytuje 
dostatečný základ pro stanovení priorit
a vyvození závěrů, pokud jde o otázku,
v jakých oblastech je zapotřebí další 
analýza;

11. uznává, že ačkoli těchto pět ukazatelů 
nezachycuje všechny aspekty 
spotřebitelského prostředí, poskytuje 
základ pro stanovení priorit a vyvození 
závěrů, pokud jde o otázku, v jakých 
oblastech je zapotřebí další analýza;

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Tiziano Motti, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uznává, že ačkoli těchto pět ukazatelů 
nezachycuje všechny aspekty 
spotřebitelského prostředí, poskytuje 

11. uznává, že ačkoli těchto pět ukazatelů 
nezachycuje všechny aspekty 
spotřebitelského prostředí, poskytuje 
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dostatečný základ pro stanovení priorit
a vyvození závěrů, pokud jde o otázku,
v jakých oblastech je zapotřebí další 
analýza;

dostatečný základ pro stanovení priorit
a vyvození závěrů, pokud jde o otázku,
v jakých oblastech je zapotřebí další 
analýza, pokud jsou údaje dodávané 
členskými státy úplné a pokud lze jejich 
sběr provést jednoduše srovnatelným 
způsobem; 

Or. it

Pozměňovací návrh 43
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. navrhuje, aby v budoucnu Komise 
vytvořila ukazatele týkající se podílů na 
trhu, kvality, reklamy, transparentnosti
a srovnatelnosti nabídek a také ukazatele 
související s vymáháním (včetně údajů
o inspekcích, o oznámeních o nesouladu
s právními předpisy, o soudních 
případech), s posilováním orientace 
spotřebitelů (dovednosti, asertivita, 
vzdělání, informace), s tím, jak se 
spotřebitelským otázkám věnují sdělovací 
prostředky, a ukazatele, které budou měřit 
odškodnění a újmu způsobenou 
spotřebitelům; je přesvědčen, že tyto nové 
ukazatele by měly být zahrnuty do 
hodnotící zprávy, jakmile bude dostatečně 
rozvinuto pět základních ukazatelů; má 
však za to, že by se tak mělo stát postupně, 
aby bylo zajištěno soustředěné zacílení 
hodnotící zprávy;

13. navrhuje, aby v budoucnu Komise 
vytvořila ukazatele týkající se podílů na 
trhu, kvality, reklamy, transparentnosti
a srovnatelnosti nabídek a také ukazatele 
související s vymáháním (včetně údajů
o inspekcích, o oznámeních o nesouladu
s právními předpisy, o soudních 
případech), s posilováním orientace 
spotřebitelů (dovednosti, asertivita, 
vzdělání, informace), s tím, jak se 
spotřebitelským otázkám věnují sdělovací
prostředky, a ukazatele, které budou měřit 
odškodnění a újmu způsobenou 
spotřebitelům; je přesvědčen, že tyto nové 
ukazatele by měly být zahrnuty do 
hodnotící zprávy, jakmile bude dostatečně 
rozvinuto pět základních ukazatelů; má 
však za to, že by se tak mělo stát postupně, 
aby bylo zajištěno soustředěné zacílení 
hodnotící zprávy a aby mohla být 
vytvořena celková představa o ochraně 
spotřebitelů, kteří pak budou moci plně 
využívat výhod vnitřního trhu;

Or. el
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Pozměňovací návrh 44
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. navrhuje, aby v budoucnu Komise 
vytvořila ukazatele týkající se podílů na 
trhu, kvality, reklamy, transparentnosti
a srovnatelnosti nabídek a také ukazatele 
související s vymáháním (včetně údajů
o inspekcích, o oznámeních o nesouladu
s právními předpisy, o soudních 
případech), s posilováním orientace 
spotřebitelů (dovednosti, asertivita, 
vzdělání, informace), s tím, jak se 
spotřebitelským otázkám věnují sdělovací 
prostředky, a ukazatele, které budou měřit 
odškodnění a újmu způsobenou 
spotřebitelům; je přesvědčen, že tyto nové 
ukazatele by měly být zahrnuty do 
hodnotící zprávy, jakmile bude dostatečně 
rozvinuto pět základních ukazatelů; má 
však za to, že by se tak mělo stát postupně, 
aby bylo zajištěno soustředěné zacílení 
hodnotící zprávy;

13. navrhuje, aby Komise poté, co bude pět 
základních ukazatelů a s nimi spojená 
metodika dostatečně rozvinuto tak, aby 
umožňovaly získávání vysoce kvalitních 
výsledků, využila příležitosti vytvořit 
doplňkové dlouhodobé ukazatele, jako 
například ukazatele týkající se podílů na 
trhu, kvality, reklamy, transparentnosti
a srovnatelnosti nabídek a také ukazatele
související s vymáháním (včetně údajů
o inspekcích, o oznámeních o nesouladu
s právními předpisy, o soudních 
případech), s posilováním orientace 
spotřebitelů a ukazatele, které budou měřit 
odškodnění a újmu způsobenou 
spotřebitelům; má však za to, že by se tak 
mělo stát postupně, aby bylo zajištěno 
soustředěné zacílení a čtivost hodnotící 
zprávy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Tiziano Motti, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. navrhuje, aby v budoucnu Komise 
vytvořila ukazatele týkající se podílů na 
trhu, kvality, reklamy, transparentnosti
a srovnatelnosti nabídek a také ukazatele 
související s vymáháním (včetně údajů
o inspekcích, o oznámeních o nesouladu
s právními předpisy, o soudních 

13. navrhuje, aby v budoucnu Komise 
vytvořila ukazatele týkající se podílů na 
trhu, kvality, reklamy, transparentnosti
a srovnatelnosti nabídek a také ukazatele 
související s uplatňováním pravidel,
s posilováním orientace spotřebitelů 
(dovednosti, asertivita, vzdělání, 
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případech), s posilováním orientace 
spotřebitelů (dovednosti, asertivita, 
vzdělání, informace), s tím, jak se 
spotřebitelským otázkám věnují sdělovací 
prostředky, a ukazatele, které budou měřit 
odškodnění a újmu způsobenou 
spotřebitelům; je přesvědčen, že tyto nové 
ukazatele by měly být zahrnuty do 
hodnotící zprávy, jakmile bude dostatečně 
rozvinuto pět základních ukazatelů; má 
však za to, že by se tak mělo stát postupně, 
aby bylo zajištěno soustředěné zacílení 
hodnotící zprávy;

informace), s tím, jak se spotřebitelským 
otázkám věnují sdělovací prostředky,
a ukazatele, které budou měřit odškodnění
a újmu způsobenou spotřebitelům; je 
přesvědčen, že tyto nové ukazatele by měly 
být zahrnuty do hodnotící zprávy, jakmile 
bude dostatečně rozvinuto pět základních 
ukazatelů; má však za to, že by se tak mělo 
stát postupně, aby bylo zajištěno 
soustředěné zacílení hodnotící zprávy;

Or. it

Pozměňovací návrh 46
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. navrhuje, aby v budoucnu Komise 
vytvořila ukazatele týkající se podílů na 
trhu, kvality, reklamy, transparentnosti
a srovnatelnosti nabídek a také ukazatele 
související s vymáháním (včetně údajů
o inspekcích, o oznámeních o nesouladu
s právními předpisy, o soudních 
případech), s posilováním orientace 
spotřebitelů (dovednosti, asertivita, 
vzdělání, informace), s tím, jak se 
spotřebitelským otázkám věnují sdělovací 
prostředky, a ukazatele, které budou měřit 
odškodnění a újmu způsobenou 
spotřebitelům; je přesvědčen, že tyto nové 
ukazatele by měly být zahrnuty do 
hodnotící zprávy, jakmile bude dostatečně 
rozvinuto pět základních ukazatelů; má 
však za to, že by se tak mělo stát postupně, 
aby bylo zajištěno soustředěné zacílení 
hodnotící zprávy;

13. navrhuje, aby v budoucnu Komise 
vytvořila ukazatele týkající se podílů na 
trhu, kvality, reklamy, transparentnosti
a srovnatelnosti nabídek a také ukazatele 
související s vymáháním (včetně údajů
o inspekcích, o oznámeních o nesouladu
s právními předpisy, o soudních 
případech), s posilováním orientace 
spotřebitelů (dovednosti, asertivita, 
vzdělání, informace), s tím, jak se 
spotřebitelským otázkám věnují sdělovací 
prostředky, a ukazatele, které budou měřit 
odškodnění a újmu způsobenou 
spotřebitelům a rovněž sociální, 
environmentální a etické ukazatele; je 
přesvědčen, že tyto nové ukazatele by měly 
být zahrnuty do hodnotící zprávy, jakmile 
bude dostatečně rozvinuto pět základních 
ukazatelů; má však za to, že by se tak mělo 
stát postupně, aby bylo zajištěno 
soustředěné zacílení hodnotící zprávy;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Tiziano Motti, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je si vědom toho, že spotřebitelé jsou 
méně spokojeni a mají více problémů se 
službami než se zbožím, což je zčásti 
důsledkem větší složitosti smluvních 
vztahů a praktického poskytování služeb ve 
srovnání se zbožím; vyzývá Komisi, aby 
provedla důkladnou analýzu všech 
problematických odvětví, jako je 
energetika, doprava a bankovní služby,
a vydala konkrétní politická doporučení;

15. je si vědom toho, že spotřebitelé jsou 
méně spokojeni a mají více problémů se 
službami než se zbožím, což je zčásti 
důsledkem větší složitosti smluvních 
vztahů a praktického poskytování služeb ve 
srovnání se zbožím; vyzývá Komisi, aby 
provedla důkladnou analýzu všech 
problematických odvětví, jako je 
energetika, doprava a bankovní služby,
a vydala konkrétní politická doporučení, 
jejichž cílem bude především podpora 
mobility mladých Evropanů a zajištění 
výhod v bankovních službách a v dopravě 
při jejich studiu či stáži v zahraničí;

Or. it

Pozměňovací návrh 48
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je si vědom toho, že spotřebitelé jsou 
méně spokojeni a mají více problémů se 
službami než se zbožím, což je zčásti 
důsledkem větší složitosti smluvních 
vztahů a praktického poskytování služeb ve 
srovnání se zbožím; vyzývá Komisi, aby 
provedla důkladnou analýzu všech 
problematických odvětví, jako je 
energetika, doprava a bankovní služby,

15. je si vědom toho, že spotřebitelé jsou 
méně spokojeni a mají více problémů se 
službami než se zbožím, což je zčásti 
důsledkem větší složitosti smluvních 
vztahů a praktického poskytování služeb ve 
srovnání se zbožím; vítá zprávu
o maloobchodních finančních službách, 
kterou zveřejnila Komise, a vyzývá 
Komisi, aby provedla důkladnou analýzu 
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a vydala konkrétní politická doporučení; všech problematických odvětví, které 
hodnotící zpráva stanovila; rovněž Komisi 
vyzývá, aby zajistila, že tuto analýzu 
vhodně doplní konkrétní politická 
doporučení určená členským státům a že 
její výsledky budou sděleny Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je si vědom toho, že spotřebitelé jsou 
méně spokojeni a mají více problémů se 
službami než se zbožím, což je zčásti 
důsledkem větší složitosti smluvních 
vztahů a praktického poskytování služeb ve 
srovnání se zbožím; vyzývá Komisi, aby 
provedla důkladnou analýzu všech 
problematických odvětví, jako je 
energetika, doprava a bankovní služby,
a vydala konkrétní politická doporučení;

15. je si vědom toho, že spotřebitelé jsou 
méně spokojeni a mají více problémů se 
službami než se zbožím, což je zčásti 
důsledkem větší složitosti smluvních 
vztahů a praktického poskytování služeb ve 
srovnání se zbožím; vyzývá Komisi, aby 
provedla důkladnou analýzu všech 
problematických odvětví, jako je 
energetika, doprava a bankovní služby,
čímž vylepší a doplní hodnotící zprávu
a případně bude moci přijmout specifické 
legislativní podněty k nápravě 
nefunkčností zjištěných v těchto 
oblastech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Anna Hedh

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je si vědom toho, že spotřebitelé jsou 15. je si vědom toho, že spotřebitelé jsou 
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méně spokojeni a mají více problémů se 
službami než se zbožím, což je zčásti 
důsledkem větší složitosti smluvních 
vztahů a praktického poskytování služeb ve 
srovnání se zbožím; vyzývá Komisi, aby 
provedla důkladnou analýzu všech 
problematických odvětví, jako je 
energetika, doprava a bankovní služby,
a vydala konkrétní politická doporučení; 

méně spokojeni a mají více problémů se 
službami než se zbožím, což je zčásti 
důsledkem větší složitosti smluvních 
vztahů a praktického poskytování služeb ve 
srovnání se zbožím; vyzývá Komisi, aby 
provedla důkladnou analýzu všech 
problematických odvětví, jako je 
energetika, doprava a bankovní služby,
a vydala konkrétní politická doporučení; 
vítá zprávu o maloobchodních finančních 
službách v EU, kterou Komise zveřejnila
v návaznosti na hodnotící zprávu;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15 a. konstatuje zejména, že druhé vydání 
hodnotící zprávy jasně ukazuje, že jsou 
spotřebitelé nespokojeni s fungováním 
trhu s energií; domnívá se, že je třeba 
hledat souvislost mezi touto 
nespokojeností a obtížemi, k nimž došlo
v návaznosti na liberalizaci trhu s energií,
a že by měla být podnětem k důkladnému 
hodnocení důsledků a průběhu této 
liberalizace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Robert Rochefort

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

15 b. vítá význam a kvalitu práce Komise 
odvedené na studii o cenách 
maloobchodních finančních služeb, 
kterou si Komise vyžádala v roce 2009,
a vítá zejména objevy, k nimž tato studie 
vedla a jenž odhalily zásadní problémy 
související s transparentností
a srovnatelností poplatků za běžné účty
v Evropské unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15 c. bere rovněž na vědomí očividné 
problémy v oblasti finančních služeb, 
které ještě prohloubila finanční krize; 
domnívá se, že je třeba vyvodit z nich 
patřičné důsledky a zaměřit se na lepší 
regulaci tohoto odvětví činnosti; navrhuje, 
aby byla vypracována specifická hodnotící 
zpráva věnovaná těmto službám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. upozorňuje na analýzu dostupných 
údajů o cenách, která ukazuje 

vypouští se
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nevysvětlené přeshraniční změny cen
u řady druhů zboží a služeb; soudí, že 
ačkoli rozdíly v ceně často souvisejí
s rozdíly v poptávce, ve výši výdajů,
v daních nebo ve struktuře nákladů, jsou 
také nezřídka znakem roztříštěnosti nebo 
nefunkčnosti vnitřního trhu; má za to, že
v případě, kdy je cena určitého produktu 
vyšší než referenční cena, je nutné se 
podívat na vztah mezi dovozními
a spotřebními cenami a pečlivě zkoumat 
důvody rozdílnosti těchto cen;

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. upozorňuje na analýzu dostupných 
údajů o cenách, která ukazuje nevysvětlené
přeshraniční změny cen u řady druhů zboží
a služeb; soudí, že ačkoli rozdíly v ceně 
často souvisejí s rozdíly v poptávce, ve 
výši výdajů, v daních nebo ve struktuře 
nákladů, jsou také nezřídka znakem 
roztříštěnosti nebo nefunkčnosti vnitřního 
trhu; má za to, že v případě, kdy je cena 
určitého produktu vyšší než referenční 
cena, je nutné se podívat na vztah mezi 
dovozními a spotřebními cenami a pečlivě 
zkoumat důvody rozdílnosti těchto cen;

18. upozorňuje na analýzu dostupných 
údajů o cenách, která ukazuje přeshraniční 
změny cen u řady druhů zboží a služeb, jež 
jsou nedílnou součástí záměru podniků 
usilujících o maximální zisky; soudí, že 
rozdíly v ceně jsou posíleny rozdíly
v poptávce, ve výši výdajů, v daních nebo 
ve struktuře nákladů; navrhuje, aby byla 
podpořena opatření zaměřená na zajištění 
přiměřených cen, zejména u základního 
zboží a nezbytných zásob a má mimo jiné 
za to, že v případě, kdy je cena určitého 
produktu vyšší než referenční cena, je 
nutné se podívat na vztah mezi dovozními
a spotřebními cenami a pečlivě zkoumat 
důvody rozdílnosti těchto cen;

Or. el
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Pozměňovací návrh 56
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je přesvědčen, že dostupné údaje
o cenách nejsou dostatečné
k odpovídajícímu sledování vnitřního trhu,
a vyzývá Komisi, aby poskytla více údajů
a dále rozvíjela metodiku umožňující 
získávat průměrné ceny reprezentativního
a porovnatelného zboží a služeb;

19. je přesvědčen, že dostupné údaje
o cenách nejsou dostatečné
k odpovídajícímu sledování vnitřního trhu,
a vyzývá Komisi, aby poskytla více údajů
a dále rozvíjela metodiku umožňující 
získávat průměrné ceny reprezentativního
a porovnatelného zboží a služeb; v této 
souvislosti připomíná, že je třeba, aby 
statistické úřady členských států schválily 
získávání a výpočet průměrné ceny a aby 
se na těchto pracích intenzivněji podílely ;

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je přesvědčen, že dostupné údaje
o cenách nejsou dostatečné
k odpovídajícímu sledování vnitřního trhu,
a vyzývá Komisi, aby poskytla více údajů
a dále rozvíjela metodiku umožňující 
získávat průměrné ceny reprezentativního
a porovnatelného zboží a služeb;

19. je přesvědčen, že dostupné údaje
o cenách nejsou dostatečné
k odpovídajícímu sledování vnitřního trhu,
a vyzývá Komisi, aby ve spolupráci se 
statistickými úřady členských států 
poskytla více údajů a dále rozvíjela 
metodiku umožňující získávat průměrné 
ceny reprezentativního a porovnatelného 
zboží a služeb; zdůrazňuje, že poskytování 
transparentnějších údajů o cenách zvýší 
důvěru spotřebitelů a zároveň jim dá 
najevo, že se hledají řešení jejich 
každodenních starostí;

Or. el
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Pozměňovací návrh 58
Anna Hedh

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je přesvědčen, že dostupné údaje
o cenách nejsou dostatečné
k odpovídajícímu sledování vnitřního trhu,
a vyzývá Komisi, aby poskytla více údajů
a dále rozvíjela metodiku umožňující 
získávat průměrné ceny reprezentativního
a porovnatelného zboží a služeb;

19. je přesvědčen, že dostupné údaje
o cenách nejsou dostatečné
k odpovídajícímu sledování vnitřního trhu,
a vyzývá statistické úřady členských států
a Eurostat, aby spolupracovaly s Komisí
a poskytovaly více údajů a dále rozvíjely
metodiku umožňující získávat průměrné 
ceny reprezentativního a porovnatelného 
zboží a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. konstatuje, že výzkumy ukazují, že 
důvěra spotřebitelů v bezpečnost výrobků 
je obecně vysoká, i když to, jak 
spotřebitelé vnímají bezpečnost, se
v jednotlivých členských státech se 
výrazně liší; žádá Komisi a členské státy, 
aby zlepšily údaje, které jsou v současné 
době k dispozici o bezpečnosti 
spotřebitelských výrobků a které se 
získávají hlavně na základě nahlášených 
nehod a zranění způsobených vadnými 
výrobky nebo ze systémů varování před 
riziky;

22. konstatuje, že výzkumy ukazují, že 
důvěra spotřebitelů v bezpečnost výrobků 
je obecně vysoká, i když to, jak 
spotřebitelé vnímají bezpečnost, se
v jednotlivých členských státech se 
výrazně liší; žádá Komisi a členské státy, 
aby zlepšily údaje, které jsou v současné 
době k dispozici o bezpečnosti 
spotřebitelských výrobků a které se 
získávají hlavně na základě nahlášených 
nehod a zranění způsobených vadnými 
výrobky nebo ze systémů varování před 
riziky; je důležité, aby byly požadavky na 
bezpečnost jednoduché a finančně 
nenáročné, a chránily tak zejména malé 
podnikatele;
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Or. nl

Pozměňovací návrh 60
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. konstatuje, že výzkumy ukazují, že 
důvěra spotřebitelů v bezpečnost výrobků 
je obecně vysoká, i když to, jak 
spotřebitelé vnímají bezpečnost, se
v jednotlivých členských státech se 
výrazně liší; žádá Komisi a členské státy, 
aby zlepšily údaje, které jsou v současné 
době k dispozici o bezpečnosti 
spotřebitelských výrobků a které se 
získávají hlavně na základě nahlášených 
nehod a zranění způsobených vadnými 
výrobky nebo ze systémů varování před 
riziky; 

22. konstatuje, že výzkumy ukazují, že 
důvěra spotřebitelů v bezpečnost výrobků 
je obecně vysoká, i když to, jak 
spotřebitelé vnímají bezpečnost, se
v jednotlivých členských státech se 
výrazně liší; žádá Komisi a členské státy, 
aby zlepšily údaje, které jsou v současné 
době k dispozici o bezpečnosti 
spotřebitelských výrobků a které se 
získávají hlavně na základě nahlášených 
nehod a zranění způsobených vadnými 
výrobky nebo ze systémů varování před 
riziky; zdůrazňuje zejména, že v otázce 
bezpečnosti hraček je na místě 
obezřetnost, a žádá Komisi, aby v případě 
potřeby zvážila revizi směrnice
o bezpečnosti hraček;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22 a. vybízí všechny členské státy, aby
v rámci dalšího posílení bezpečnosti 
spotřebitelů systematicky shromažďovaly 
údaje o nehodách či zraněních
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a zaznamenávaly je ve společné databázi;

Or. el

Pozměňovací návrh 62
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. konstatuje, že rozsah přeshraničních 
aktivit se v rámci EU stále výrazně různí, a 
i když jsou průměrné výdaje na 
přeshraniční nákupy značné (737 EUR na 
osobu na rok), velká většina (75 %) 
maloobchodníků prodává pouze 
spotřebitelům ve své vlastní zemi, přičemž 
pouze čtvrtina spotřebitelů v EU nakupuje 
přes hranice; domnívá se, že jakkoli 
existuje řada strukturálních překážek, jako 
je jazyk, vzdálenost a rozdíly v právních 
předpisech na ochranu spotřebitele, silnější 
důvěra spotřebitelů by výrazně zvýšila 
míru přeshraničního obchodu; 

23. konstatuje, že rozsah přeshraničních 
aktivit se v rámci EU stále výrazně různí, a 
i když jsou průměrné výdaje na 
přeshraniční nákupy značné (737 EUR na 
osobu na rok), velká většina (75 %) 
maloobchodníků prodává pouze 
spotřebitelům ve své vlastní zemi, přičemž 
pouze čtvrtina spotřebitelů v EU nakupuje 
přes hranice; domnívá se, že jakkoli 
existuje řada strukturálních překážek, jako 
je jazyk, vzdálenost a rozdíly v právních 
předpisech na ochranu spotřebitele, silnější 
důvěra spotřebitelů by výrazně zvýšila 
míru přeshraničního obchodu; domnívá se, 
že rozvoj přeshraničního obchodu nesmí 
vést k oslabení předpisů a že naopak 
vyžaduje další posílení snah o zajištění 
optimální úrovně ochrany spotřebitelů
v Evropské unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Anna Hedh

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. všímá si skutečnosti, že nakupování 
online se stává stále rozšířenějším, ale 

24. všímá si skutečnosti, že nakupování 
online se stává stále rozšířenějším, ale 
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přeshraniční elektronický obchod se 
nevyvíjí tak rychle jako nakupování on-line
v rámci dané země; žádá Komisi, aby
v budoucích hodnotících zprávách uvedla 
úplnější údaje o skutečné výši 
přeshraničního prodeje a o problémech,
s nimiž se setkávají přeshraniční 
spotřebitelé;

přeshraniční elektronický obchod se 
nevyvíjí tak rychle jako nakupování on-line
v rámci dané země; žádá Komisi, aby
v budoucích hodnotících zprávách uvedla 
úplnější údaje o skutečné výši 
přeshraničního prodeje a o problémech,
s nimiž se setkávají přeshraniční 
spotřebitelé; vyzývá Evropskou centrální 
banku, aby Komisi poskytla statistiku
o přeshraničních obchodních tocích mezi 
podniky a spotřebiteli;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Anna Hedh

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že účinné uplatňování
a vymáhání pravidel ochrany spotřebitele
v EU je hybnou silou zvyšování důvěry 
spotřebitelů a účinným prostředkem 
odrazujícím podniky od snah tato pravidla 
obcházet; žádá Komisi, aby provádění 
spotřebitelského acquis EU ve 
vnitrostátním právu a jeho uplatňování 
důkladně sledovala a byla v této záležitosti 
členským státům nápomocna; 

24. zdůrazňuje, že účinné uplatňování
a vymáhání pravidel ochrany spotřebitele
v EU je hybnou silou zvyšování důvěry 
spotřebitelů a účinným prostředkem 
odrazujícím podniky od snah tato pravidla 
obcházet; žádá Komisi, aby provádění 
spotřebitelského acquis EU ve 
vnitrostátním právu a jeho uplatňování 
důkladně sledovala a byla v této záležitosti 
členským státům nápomocna; v této 
souvislosti vyzývá Komisi, aby s využitím 
právního základu, jenž poskytuje článek 
169 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
prozkoumala možnosti zviditelnění 
politiky ochrany spotřebitele pomocí 
opatření, která podpoří a doplní politiky 
členských států a budou případně 
zahrnovat i vytvoření evropské 
spotřebitelské agentury;

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. připomíná, že několik členských států 
vyvinulo nástroje ke sledování svých 
vnitrostátních trhů z pohledu spotřebitele, 
např. monitorovací střediska ke sledování 
cen nebo komplexní systémy sledování 
stížností pro vytváření politik v této oblasti, 
zatímco jiné členské státy nyní nepoužívají 
data ke sledování spotřebitelských trhů
a mají potíže při agregaci údajů; vybízí 
všechny členské státy, aby každoročně 
prováděly široce pojaté monitorování trhu
s cílem zjistit, které trhy selhávají, pokud 
jde o ochranu spotřebitele, a poskytnout 
úplné údaje, které umožní Komisi sledovat
a porovnávat problémy, v nimiž se 
setkávají spotřebitelé na vnitřním trhu;

27. připomíná, že několik členských států 
vyvinulo nástroje ke sledování svých 
vnitrostátních trhů z pohledu spotřebitele, 
např. monitorovací střediska ke sledování 
cen nebo komplexní systémy sledování 
stížností pro vytváření politik v této oblasti, 
zatímco jiné členské státy nyní nepoužívají 
data ke sledování spotřebitelských trhů
a mají potíže při agregaci údajů; 
zdůrazňuje, že výměna osvědčených 
postupů mezi členskými státy je z tohoto 
důvodu nezbytná;

Or. el

Pozměňovací návrh 66
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. připomíná, že několik členských států 
vyvinulo nástroje ke sledování svých 
vnitrostátních trhů z pohledu spotřebitele, 
např. monitorovací střediska ke sledování 
cen nebo komplexní systémy sledování 
stížností pro vytváření politik v této oblasti, 
zatímco jiné členské státy nyní nepoužívají 
data ke sledování spotřebitelských trhů
a mají potíže při agregaci údajů; vybízí 
všechny členské státy, aby každoročně 
prováděly široce pojaté monitorování trhu

27. připomíná, že několik členských států 
vyvinulo nástroje ke sledování svých 
vnitrostátních trhů z pohledu spotřebitele, 
např. monitorovací střediska ke sledování 
cen nebo komplexní systémy sledování 
stížností pro vytváření politik v této oblasti, 
zatímco jiné členské státy nyní nepoužívají 
data ke sledování spotřebitelských trhů
a mají potíže při agregaci údajů; vybízí 
všechny členské státy, aby každoročně 
prováděly široce pojaté monitorování trhu
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s cílem zjistit, které trhy selhávají, pokud 
jde o ochranu spotřebitele, a poskytnout 
úplné údaje, které umožní Komisi sledovat
a porovnávat problémy, v nimiž se 
setkávají spotřebitelé na vnitřním trhu;

s cílem zjistit, které trhy selhávají, pokud 
jde o ochranu spotřebitele, a poskytnout 
úplné údaje, které umožní Komisi sledovat
a porovnávat problémy, s nimiž se 
setkávají spotřebitelé na vnitřním trhu,
a podporovat opatření pro boj se 
spekulacemi;

Or. el

Pozměňovací návrh 67
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27 a. vybízí všechny členské státy, aby 
každoročně prováděly široce pojaté 
monitorování trhu s cílem zjistit, které 
trhy selhávají, pokud jde o ochranu 
spotřebitele, a poskytnout úplné údaje, 
které umožní Komisi sledovat
a porovnávat problémy, s nimiž se 
setkávají spotřebitelé na vnitřním trhu;

Or. el

Pozměňovací návrh 68
Anna Hedh

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že úzká spolupráce mezi 
Komisí, Eurostatem, statistickými úřady 
členských států, tvůrci spotřebitelské 
politiky, vnitrostátních donucovacích 
orgánů a spotřebitelských
a podnikatelských organizací bude mít 
klíčový význam při zabezpečování kvality

28. zdůrazňuje, že významné přispění ze 
strany statistických úřadů členských států
a Eurostatu a rovněž úzká spolupráce 
mezi těmito orgány, Komisí, tvůrci 
spotřebitelské politiky, vnitrostátními 
donucovacími orgány a spotřebitelskými
a podnikatelskými organizacemi bude mít 
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a úplnosti údajů a dalším rozvíjení 
potřebné databáze spotřebitelských 
informací; vyzývá Eurostat, členské státy
a všechny zainteresované strany, aby 
učinily kroky k usnadnění takové 
spolupráce;

klíčový význam při zabezpečování kvality
a úplnosti údajů a dalším rozvíjení 
potřebné databáze spotřebitelských 
informací; vyzývá Eurostat, členské státy
a všechny zainteresované strany, aby 
učinily kroky k usnadnění takové 
spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Tiziano Motti, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zastává názor, že hodnotící zpráva by 
měla sloužit jako bohatý zdroj 
porovnatelných údajů pro tvůrce 
vnitrostátních politik v oblasti hospodářské 
soutěže, ochrany spotřebitele a dalších
a měla by jim pomoci při zjišťování, které 
trhy na úrovni členského státu nefungují
z hlediska spotřebitele dobře;

29. zastává názor, že hodnotící zpráva by 
poté, co bude doplněna o spolehlivé údaje, 
které bude moci všech 27 členských států 
snadno porovnat, měla sloužit jako bohatý 
zdroj porovnatelných údajů pro tvůrce 
vnitrostátních politik v oblasti hospodářské 
soutěže, ochrany spotřebitele a dalších
a měla by jim pomoci při zjišťování, které 
trhy na úrovni členského státu nefungují
z hlediska spotřebitele dobře;

Or. it

Pozměňovací návrh 70
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29 a. zdůrazňuje, že největší podíl 
odpovědnosti za nespravedlivou fakturaci 
zboží na vnitřním trhu nesou podniky
a jejich metody zaměřené na maximální 
zisky; je přesvědčen, že odpovědný přístup 
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podniků, jehož součástí bude respektování 
zásady sociální odpovědnosti, pravidel 
hospodářské soutěže a hospodářských 
zájmů spotřebitelů, pomůže zvýšit důvěru 
spotřebitelů, která je minimální 
podmínkou k posílení jejich ochrany; 

Or. el

Pozměňovací návrh 71
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. soudí, že by hodnotící zpráva neměla 
sloužit pouze k zajištění lepší 
spotřebitelské politiky, ale měla by být 
podkladem všech politik, které nějak 
ovlivňují spotřebitele, a tím zajišťovat lepší 
začlenění zájmů spotřebitelů do všech 
politik EU; zdůrazňuje, že by hodnotící 
zpráva měla být také podnětem k obecnější 
diskusi o otázkách spotřebitelské politiky;

31. soudí, že by hodnotící zpráva neměla 
sloužit pouze k zajištění lepší 
spotřebitelské politiky, ale měla by být 
podkladem všech politik, které nějak 
ovlivňují spotřebitele, a tím zajišťovat lepší 
začlenění zájmů spotřebitelů do všech 
politik EU a rovněž zahrnutí cíle 
udržitelného rozvoje do politiky ochrany 
spotřebitele; zdůrazňuje, že by hodnotící 
zpráva měla být také podnětem k obecnější 
diskusi o otázkách spotřebitelské politiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Tiziano Motti, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. žádá Komisi, aby s podporou členských 
států vypracovala strategii pro to, jak lépe 
seznamovat s hodnotící zprávou širší 
veřejnost, mj. tím, že zajistí, aby byla 
snadno přístupná a viditelně umístěná na 

32. žádá Komisi, aby s podporou členských 
států vypracovala strategii pro to, jak lépe 
seznamovat s hodnotící zprávou širší 
veřejnost, mj. tím, že zajistí, aby byla 
snadno přístupná a viditelně umístěná na 
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příslušných internetových stránkách, a jak 
také podpořit její náležité rozšíření mezi 
sdělovací prostředky, vnitrostátní orgány, 
spotřebitelské organizace a další 
zainteresované strany; domnívá se, že je 
nezbytné i nadále hodnotící zprávu 
každoročně publikovat formou brožury
a vydávat ji ve všech úředních jazycích 
EU;

příslušných internetových stránkách, a jak 
také podpořit její náležité rozšíření mezi 
sdělovací prostředky, vnitrostátní orgány, 
spotřebitelské organizace a další 
zainteresované strany; domnívá se, že je 
nezbytné i nadále hodnotící zprávu 
každoročně publikovat formou brožury
a vydávat ji ve všech úředních jazycích 
EU; žádá Komisi a členské státy, aby 
evropské občany vhodným způsobem 
informovaly o internetové stránce „eYou 
Guide“, kterou vytvořila Komise speciálně 
pro to, aby sloužila jako průvodce
v oblasti práv občanů;

Or. it

Pozměňovací návrh 73
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. žádá Komisi, aby s podporou členských 
států vypracovala strategii pro to, jak lépe 
seznamovat s hodnotící zprávou širší 
veřejnost, mj. tím, že zajistí, aby byla 
snadno přístupná a viditelně umístěná na 
příslušných internetových stránkách, a jak 
také podpořit její náležité rozšíření mezi 
sdělovací prostředky, vnitrostátní orgány, 
spotřebitelské organizace a další 
zainteresované strany; domnívá se, že je 
nezbytné i nadále hodnotící zprávu 
každoročně publikovat formou brožury
a vydávat ji ve všech úředních jazycích 
EU;

32. žádá Komisi, aby s podporou členských 
států vypracovala strategii pro to, jak lépe 
seznamovat s hodnotící zprávou širší 
veřejnost, mj. tím, že zajistí, aby byla 
snadno přístupná a viditelně umístěná na 
příslušných internetových stránkách, a jak 
také podpořit její náležité rozšíření mezi 
sdělovací prostředky, vnitrostátní orgány, 
spotřebitelské organizace a další 
zainteresované strany; domnívá se, že je 
nezbytné i nadále hodnotící zprávu 
každoročně publikovat formou brožury
a vydávat ji ve všech úředních jazycích 
EU; hodnotící zprávu bude představovat 
logo nebo snadno rozeznatelná značka 
vzhledem k tomu, že pokud je informací 
příliš mnoho, spotřebitelé je přestávají 
sledovat;
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Pozměňovací návrh 74
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32 a. zastává názor, že údaje týkající se 
trhu mohou být zásadní hybnou silou pro 
inovaci i konkurenceschopnost; 
zdůrazňuje proto význam hodnotící 
zprávy, která umožňuje stanovit 
preference a požadavky spotřebitelů; 
konstatuje, že tyto údaje mohou podnítit 
inovaci, neboť podnikům poskytnou 
podněty ke vstupu na nové trhy a budou 
nutit firmy ke zlepšení výrobků a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. konstatuje, že při vymáhání práva v EU 
zdaleka nepanuje jednota a že většina zemí 
vykazuje v tomto ohledu silné i slabé 
stránky; poukazuje na to, že z dostupných 
údajů plyne, že mezi členskými státy 
existují velké rozdíly z hlediska rozpočtů 
na dozor nad trhem a počtů zúčastněných 
inspektorů; naléhá na členské státy, aby
v zájmu zajištění vymáhání předpisů, jež 
chrání spotřebitele a zaručují 
hospodářskou soutěž, na maloobchodních 
trzích zdvojnásobily úsilí a zvýšily zdroje;

35. konstatuje, že při vymáhání práva v EU 
zdaleka nepanuje jednota a že většina zemí 
vykazuje v tomto ohledu silné i slabé 
stránky; poukazuje na to, že z dostupných 
údajů plyne, že mezi členskými státy 
existují velké rozdíly z hlediska rozpočtů 
na dozor nad trhem a počtů zúčastněných 
inspektorů; naléhá na členské státy, aby
v zájmu zajištění vymáhání předpisů, jež 
chrání spotřebitele, na maloobchodních 
trzích zdvojnásobily úsilí a zvýšily zdroje;



PE438.422v01-00 42/48 AM\803385CS.doc

CS

Or. el

Pozměňovací návrh 76
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. domnívá se, že k posílení důvěry 
spotřebitelů je nutné zlepšit dozor nad 
trhem a mechanismy vymáhání práva, 
neboť spotřebitelské výdaje budou 
důležitým faktorem pro hospodářské 
oživení; zastává názor, že veřejné orgány 
musí dostat více zdrojů na vyšetřování
a následné ukončení nezákonných 
obchodních praktik;

36. domnívá se, že k posílení důvěry 
spotřebitelů je nutné zlepšit dozor nad 
trhem a mechanismy vymáhání práva
a rovněž jeho účinného a úplného 
přebírání, neboť spotřebitelské výdaje 
budou důležitým faktorem pro hospodářské 
oživení; zastává názor, že veřejné orgány 
musí dostat více zdrojů na vyšetřování
a následné ukončení nezákonných 
obchodních praktik;

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vybízí k tomu, aby byly ve všech 
členských státech zřízeny nezávislé 
agentury na ochranu spotřebitele, jež 
budou mít pravomoc chránit zájmy
spotřebitelů podáním žaloby
u vnitrostátních soudů;

38. vybízí k tomu, aby byly ve všech 
členských státech zřízeny nezávislé 
agentury na ochranu spotřebitele, jež by 
spotřebitele informovaly o možnostech 
zahájit řízení u vnitrostátních soudů, aby 
tak hájili své zájmy;

Or. de
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Pozměňovací návrh 78
Tiziano Motti, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vybízí k tomu, aby byly ve všech 
členských státech zřízeny nezávislé 
agentury na ochranu spotřebitele, jež 
budou mít pravomoc chránit zájmy 
spotřebitelů podáním žaloby
u vnitrostátních soudů;

38. vybízí ke spolupráci stávajících 
agentur a sdružení na ochranu spotřebitele 
ve všech členských státech, které by 
podáváním žalob u vnitrostátních soudů
chránily zájmy spotřebitelů;

Or. it

Pozměňovací návrh 79
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vybízí k tomu, aby byly ve všech 
členských státech zřízeny nezávislé 
agentury na ochranu spotřebitele, jež 
budou mít pravomoc chránit zájmy 
spotřebitelů podáním žaloby
u vnitrostátních soudů;

38. vybízí k tomu, aby byly ve všech 
členských státech zřízeny nezávislé 
agentury na ochranu spotřebitele, jež 
budou oprávněny chránit zájmy 
spotřebitelů podáním žaloby
u vnitrostátních soudů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38 a. vyzývá všechny členské státy, aby 
zvážily výhody, které by přineslo zřízení 
funkce veřejného ochránce práv 
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spotřebitelů; poukazuje na to, že tato 
funkce v některých členských státech 
existuje jakožto mimosoudní orgán pro 
přátelské urovnání spotřebitelských sporů, 
ale rovněž jako poradní orgán, který po 
boku státních orgánů řeší problémy 
spadající do jeho kompetence;

Or. el

Pozměňovací návrh 81
Tiziano Motti, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. sdílí názor Komise, že pro spotřebitele, 
kteří neuspěli ve snaze vyřešit spor
s obchodníkem neformálně, mohou být 
výhodnou a přitažlivou alternativou 
mechanismy alternativního řešení sporů, 
např. mediace a rozhodčí řízení či 
mimosoudní urovnání; naléhá na členské 
státy, aby v zájmu posílení ochrany 
spotřebitelů a dosažení co největšího 
souladu s právními předpisy podporovaly 
rozvoj mechanismů alternativního řešení 
sporů, ale zdůrazňuje, že tyto mechanismy 
by měly pouze doplňovat, a nikoli 
nahrazovat soudní či správní způsoby 
vymáhání právních předpisů;

39. sdílí názor Komise, že pro spotřebitele, 
kteří neuspěli ve snaze vyřešit spor
s obchodníkem neformálně, mohou být 
výhodnou a přitažlivou alternativou 
mechanismy alternativního řešení sporů, 
např. mediace a rozhodčí řízení či 
mimosoudní urovnání; naléhá na členské 
státy, aby v zájmu posílení ochrany 
spotřebitelů a dosažení co největšího 
souladu s právními předpisy podporovaly 
rozvoj mechanismů alternativního řešení 
sporů, ale zdůrazňuje, že tyto mechanismy 
by měly pouze doplňovat, a nikoli 
nahrazovat soudní či správní způsoby 
vymáhání právních předpisů; domnívá se, 
že stanovení pevných dat a lhůt pro 
odpovědi, které musí různé orgány
a podniky v jednotlivých předložených 
případech poskytnout, by mohlo být velmi 
důležitým výchozím bodem pro 
spotřebitele, kteří chtějí usilovat
o vyřešení sporu;

Or. it
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Pozměňovací návrh 82
Tiziano Motti, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. sdílí názor Komise, že pro spotřebitele, 
kteří neuspěli ve snaze vyřešit spor
s obchodníkem neformálně, mohou být 
výhodnou a přitažlivou alternativou 
mechanismy alternativního řešení sporů, 
např. mediace a rozhodčí řízení či 
mimosoudní urovnání; naléhá na členské 
státy, aby v zájmu posílení ochrany 
spotřebitelů a dosažení co největšího 
souladu s právními předpisy podporovaly 
rozvoj mechanismů alternativního řešení 
sporů, ale zdůrazňuje, že tyto mechanismy 
by měly pouze doplňovat, a nikoli 
nahrazovat soudní či správní způsoby 
vymáhání právních předpisů;

39. sdílí názor Komise, že pro spotřebitele, 
kteří neuspěli ve snaze vyřešit spor
s obchodníkem či s orgány veřejné správy 
neformálně, mohou být výhodnou
a přitažlivou alternativou mechanismy 
alternativního řešení sporů, např. mediace
a rozhodčí řízení či mimosoudní urovnání; 
naléhá na členské státy, aby v zájmu 
posílení ochrany spotřebitelů a dosažení co 
největšího souladu s právními předpisy 
podporovaly rozvoj mechanismů 
alternativního řešení sporů, ale zdůrazňuje, 
že tyto mechanismy by měly pouze 
doplňovat, a nikoli nahrazovat soudní či 
správní způsoby vymáhání právních 
předpisů;

Or. it

Pozměňovací návrh 83
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. připomíná, že mezi členskými státy 
prokazatelně existují zásadní rozdíly a že
v oblasti domáhání se nápravy je prostor 
pro zlepšení; připomíná, že mechanismy 
soudního kolektivního odškodnění
v současné době fungují ve 13 členských 
státech, a vyzývá Komisi, aby navázala na 
svou zelenou knihu ze dne 27. listopadu 
2008 o kolektivním odškodnění 
spotřebitelů (KOM(2009)0794);

40. připomíná, že mezi členskými státy 
prokazatelně existují zásadní rozdíly a že
v oblasti domáhání se nápravy je prostor 
pro zlepšení; vyzývá tedy Komisi, aby 
vytvořila jasný přehled odvolacích řízení 
používaných ve všech členských státech,
a pomohla tak spotřebitelům, kteří mají
k dispozici nezbytné prostředky, při jejich 
snaze o zahájení odvolacího řízení;
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Pozměňovací návrh 84
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. připomíná, že mezi členskými státy 
prokazatelně existují zásadní rozdíly a že
v oblasti domáhání se nápravy je prostor 
pro zlepšení; připomíná, že mechanismy 
soudního kolektivního odškodnění
v současné době fungují ve 13 členských 
státech, a vyzývá Komisi, aby navázala na 
svou zelenou knihu ze dne 27. listopadu 
2008 o kolektivním odškodnění 
spotřebitelů (KOM(2009)0794); 

40. připomíná, že mezi členskými státy 
prokazatelně existují zásadní rozdíly a že
v oblasti domáhání se nápravy je prostor 
pro zlepšení; připomíná, že mechanismy 
soudního kolektivního odškodnění
v současné době fungují ve 13 členských 
státech, a vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
navázala na svou zelenou knihu ze dne 
27. listopadu 2008 o kolektivním 
odškodnění spotřebitelů 
(KOM(2009)0794);

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. uvědomuje si, že zveřejňování 
výsledků dozoru nad trhem a činností
v oblasti vymáhání práva je právně 
komplikované a že vyšetřovací činnosti 
jsou často vázány přísnými pravidly 
důvěrnosti, avšak zastává názor, že je 
třeba, aby Komise a členské státy tyto 
výsledky zveřejňovaly, a to včetně rozpisu 
podle jednotlivých společností, a tím 
zajišťovaly větší transparentnost, 
zviditelňovaly práci vnitrostátních orgánů
v oblasti vymáhání právních předpisů
a umožňovaly spotřebitelům činit 

44. uvědomuje si, že zveřejňování 
výsledků dozoru nad trhem a činností
v oblasti vymáhání práva je právně 
komplikované a že vyšetřovací činnosti 
jsou často vázány přísnými pravidly 
důvěrnosti, avšak zastává názor, že je 
třeba, aby Komise a členské státy tyto 
výsledky zveřejňovaly, a tím zajišťovaly 
větší transparentnost, zviditelňovaly práci 
vnitrostátních orgánů v oblasti vymáhání 
právních předpisů a umožňovaly 
spotřebitelům činit informovaná 
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informovaná rozhodnutí; rozhodnutí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 45 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45 a. vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
přísněji dohlížela na to, jak členské státy 
uplatňují předpisy o monitorování trhu, 
zejména nařízení (ES) č. 765/2008, a aby
v případě potřeby bezodkladně zahájila 
řízení pro porušení těchto předpisů;

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 45 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45 b. podporuje snahu Komise posoudit 
nejnovější možnosti v oblasti technického 
monitorování, a zajistit tak celosvětovou 
sledovatelnost výrobků v průběhu celého 
logistického řetězce (např. pomocí štítků 
pro radiofrekvenční identifikaci či 
čárových kódů); vyzývá Komisi, aby mu 
předložila své stávající iniciativy
a nejnovější informace, které má ve věci 
vytvoření celosvětové sítě pro sledování
k dispozici;

Or. de
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