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Pozměňovací návrh 1
Simon Busuttil, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že řádné fungování 
jednotného trhu podporuje Evropský 
prostor svobody, bezpečnosti a práva 
a přispívá k posílení evropského modelu 
sociálně tržního hospodářství;

1. zdůrazňuje, že řádné fungování 
jednotného trhu podporuje Evropský 
prostor svobody, bezpečnosti a práva 
a přispívá k posílení evropského modelu 
sociálně tržního hospodářství; rovněž 
uznává, že vytvoření Evropského prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva posílí 
jednotný trh a především ochranu 
spotřebitele;

Or.en

Pozměňovací návrh 2
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá členské státy, aby zajistily 
správné a včasné převedení, uplatňování a 
prosazování právních předpisů v oblasti 
jednotného trhu tak, aby bylo dosaženo 
stejných podmínek a aby se EU stala 
místem, kde je skutečně zajištěn volný 
pohyb a vysoká úroveň ochrany 
spotřebitele;

Or.en

Pozměňovací návrh 3
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Návrh stanoviska
Bod 2 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že zpráva o občanství za 
rok 2010 se bude rovněž zabývat 
překážkami, které občané překonávají při 
získávání zboží a služeb ze zahraničí, 
a navrhne, jak tyto překážky nejlépe 
odstranit; doporučuje, aby Komise 
vypracovala nezávislou studii, v níž určí 
dvacet nejvýznamnějších zdrojů 
nespokojenosti a zklamání spojených 
s jednotným trhem, s nimiž se občané 
potýkají každý den;

2. vítá skutečnost, že zpráva o občanství za 
rok 2010 se bude rovněž zabývat 
překážkami, které občané překonávají při 
získávání zboží a služeb ze zahraničí, 
a navrhne, jak tyto překážky nejlépe 
odstranit; vítá kroky, které podnikla 
Evropská komise v reakci na usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 20. května 
2010 o vytvoření jednotného trhu pro 
spotřebitele a občany, v němž žádá o
nezávislou studii, která určí dvacet 
nejvýznamnějších zdrojů nespokojenosti a 
zklamání spojených s jednotným trhem, s 
nimiž se občané potýkají každý den;

Or.en

Pozměňovací návrh 4
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že článek 12 Smlouvy 
o fungování Evropské unie jako ustanovení 
všeobecné platnosti potvrzuje, že při 
vymezování a provádění jiných politik 
a činností Unie by měla být brána v úvahu 
ochrana spotřebitele; zdůrazňuje význam 
navržené nové směrnice o právech 
spotřebitele;

3. zdůrazňuje, že článek 12 Smlouvy 
o fungování Evropské unie jako ustanovení 
všeobecné platnosti potvrzuje, že při 
vymezování a provádění jiných politik 
a činností Unie by měla být brána v úvahu 
ochrana spotřebitele; zdůrazňuje význam 
navržené nové směrnice o právech 
spotřebitele a také připravované 
modernizace směrnice o souborných 
službách pro cesty, směrnice o nekalých 
obchodních praktikách a směrnice o 
klamavé a srovnávací reklamě;

Or.en
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Pozměňovací návrh 5
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. bere na vědomí, že Komise bude hledat 
další prostředky k odstranění překážek 
volného pohybu, jako například zprávu o 
občanství; zdůrazňuje, že odstranění 
překážek volného pohybu v rámci 
jednotného trhu má zásadní význam; 
poukazuje na to, že neomezená volnost 
pohybu posiluje občany a poskytuje jim 
větší množství pracovních příležitostí;

Or.en

Pozměňovací návrh 6
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opakovaně vyzývá Komisi, aby uvážila 
přijetí „listiny práv občanů“ zahrnující 
různé aspekty práva žít a pracovat kdekoli 
v EU;

4. opakovaně vyzývá1 Komisi, aby uvážila 
přijetí „listiny práv občanů“ zahrnující 
různé aspekty práva žít a pracovat kdekoli 
v EU; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
vzájemné uznávání úředních dokumentů 
vydaných vnitrostátními správními 
orgány;
[1] Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 20. května 2010 o vytvoření 
jednotného trhu pro spotřebitele a občany 
(2010/2011(INI))

Or.en
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Pozměňovací návrh 7
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je zapotřebí pružný a 
mobilní trh práce a že v rámci vnitřního 
trhu je rovněž třeba podporovat vyšší míru 
mobility a uplatňování práva na volný 
pohyb;

Or.en

Pozměňovací návrh 8
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že v otázce zdravotní péče 
je třeba zajistit evropským pacientům 
skutečnou mobilitu mezi jednotlivými 
členskými státy; propaguje podpůrné 
činnosti zaměřené na rozvoj integrace 
trhu a šíření znalostí a nejlepších 
technologií ve zdravotnictví na vnitřním 
trhu;

Or.en

Pozměňovací návrh 9
Pier Antonio Panzeri, Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. vyzdvihuje význam provádění směrnice 
o odborných kvalifikacích a zdůrazňuje, 
že je třeba zjistit, proč při jejím provádění 
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docházelo v členských státech k takovým 
problémům; uznává, že vyřešení problémů 
při provádění této směrnice v budoucnu 
přispěje k úspěšnému dosažení cíle, 
kterým je možnost žít a pracovat kdekoli v 
Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné urychleně 
dosáhnout větší právní jistoty a jasnosti ve 
smluvních vztazích a přístupu 
k přiměřeným, cenově dostupným 
a účinným opravným prostředkům;

5. zdůrazňuje, že je nutné urychleně 
dosáhnout větší právní jistoty a jasnosti ve 
smluvních vztazích a přístupu 
k přiměřeným, cenově dostupným 
a účinným opravným prostředkům, včetně 
alternativních mechanismů pro řešení 
sporů;

Or.en

Pozměňovací návrh 11
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné urychleně 
dosáhnout větší právní jistoty a jasnosti ve 
smluvních vztazích a přístupu 
k přiměřeným, cenově dostupným 
a účinným opravným prostředkům;

5. zdůrazňuje, že je nutné urychleně 
dosáhnout větší právní jistoty a jasnosti ve 
smluvních vztazích a přístupu 
k přiměřeným, cenově dostupným 
a účinným opravným prostředkům, včetně 
mechanismů kolektivní nápravy;

Or.en
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Pozměňovací návrh 12
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam přeshraniční 
justice při řešení podvodů a nekalých 
obchodních praktik, jež mají původ v 
jednom členském státě a jsou zaměřeny 
na jednotlivce, nevládní organizace a 
malé a střední podniky v jiném členském 
státě;

Or.en

Pozměňovací návrh 13
Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil, Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. rozhodně podporuje Komisi v úsilí o 
schválení právních předpisů, jež by snížily 
obchodní a transakční náklady, a to 
především pro malé a střední podniky;

Or.en

Pozměňovací návrh 14
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. povzbuzuje k přijetí jakýchkoliv
iniciativ na podporu malých a středních 
podniků provozujících svou činnost přes 
hranice po celé EU, a to podstatným 
snížením administrativní, finanční 

6. povzbuzuje k přijetí společných iniciativ 
Komise a členských států na podporu 
malých a středních podniků provozujících 
svou činnost přes hranice po celé EU, a to 
podstatným snížením administrativní, 
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a regulační zátěže; vítá nadcházející revizi 
směrnice o opožděných platbách;

finanční a regulační zátěže; vítá 
nadcházející revizi směrnice o opožděných 
platbách;

Or.en

Pozměňovací návrh 15
Olle Schmidt, Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. povzbuzuje k přijetí jakýchkoliv 
iniciativ na podporu malých a středních 
podniků provozujících svou činnost přes 
hranice po celé EU, a to podstatným 
snížením administrativní, finanční 
a regulační zátěže; vítá nadcházející revizi 
směrnice o opožděných platbách;

6. povzbuzuje k přijetí jakýchkoliv 
iniciativ na podporu malých a středních 
podniků provozujících svou činnost přes 
hranice po celé EU, a to omezením 
byrokracie, což povede k podstatnému
snížení administrativní, finanční 
a regulační zátěže; vítá nadcházející revizi 
směrnice o opožděných platbách;

Or.en

Pozměňovací návrh 16
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby pomocí 
legislativních i nelegislativních prostředků 
zajistila odstranění všech překážek, které 
brání rozvoji elektronického obchodu; 
zdůrazňuje, že je nutné zvýšit důvěru 
spotřebitelů a podnikatelské sféry 
v přeshraniční elektronický obchod.

7. vyzývá Komisi, aby pomocí 
legislativních i nelegislativních prostředků 
zajistila odstranění všech překážek, které 
brání rozvoji elektronického obchodu a 
které byly konečně identifikovány v 
digitální agendě z roku 2010; zdůrazňuje, 
že je nutné zvýšit důvěru spotřebitelů a 
podnikatelské sféry v přeshraniční 
elektronický obchod rovněž tak, že bude 
posílen boj proti počítačové trestné 
činnosti a padělání; žádá, aby byla 
vypracována listina práv spotřebitelů v 
oblasti on-line služeb a elektronického 
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obchodu Evropské unie.

Or.en

Pozměňovací návrh 17
Olle Schmidt, Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby pomocí 
legislativních i nelegislativních prostředků 
zajistila odstranění všech překážek, které 
brání rozvoji elektronického obchodu; 
zdůrazňuje, že je nutné zvýšit důvěru 
spotřebitelů a podnikatelské sféry 
v přeshraniční elektronický obchod.

7. vyzývá Komisi, aby pomocí 
legislativních i nelegislativních prostředků 
zajistila odstranění všech překážek, které 
brání rozvoji elektronického obchodu; 
vybízí k rychlému řešení problémů, k nimž 
dochází v rámci přeshraničního obchodu 
při spotřebitelských nákupech on-line, 
především pokud jde o platby a 
přeshraniční dodávání zásilek;
zdůrazňuje, že je nutné zvýšit důvěru 
spotřebitelů a podnikatelské sféry 
v přeshraniční elektronický obchod.

Or.en


