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Pozměňovací návrh 1
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Právní východisko 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 9, 49, a 56 Smlouvy
o fungování Evropské unie,

– s ohledem na články 9, 14, 49, a 56
a protokol č. 26 Smlouvy o fungování 
Evropské unie,

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu určenou 
předsedovi Evropské komise „Nová 
strategie pro jednotný trh“,

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Právní východisko 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
20. května 2010 o vytvoření jednotného 
trhu pro spotřebitele a občany1,

Or. fr

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0186.
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Pozměňovací návrh 4
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že cílem směrnice
o službách je dotvoření vnitřního trhu 
služeb, přičemž by měla být zaručena 
vysoká úroveň kvality a sociální 
soudržnosti,

A. vzhledem k tomu, že cílem směrnice
o službách je dotvoření vnitřního trhu 
služeb, přičemž by měla být zaručena 
vysoká úroveň kvality a sociální 
soudržnosti, a vzhledem k tomu, že tato 
směrnice by měla přispět k naplnění 
poslání stanoveného v článku 3 Smlouvy 
(bývalý článek 2 Smlouvy o EU): usilovat
o udržitelný rozvoj Evropy, založený na 
vyváženém hospodářském růstu a na 
cenové stabilitě, vysoce 
konkurenceschopném sociálně tržním 
hospodářství směřujícím k plné 
zaměstnanosti a společenskému pokroku
a na vysokém stupni ochrany a zlepšování 
kvality životního prostředí; podporovat 
pokrok ve vědě a technice; bojovat proti 
sociálnímu vyloučení a diskriminaci, 
podporovat sociální spravedlnost
a ochranu, rovnost žen a mužů, 
mezigenerační solidaritu a ochranu práv 
dítěte; podporovat hospodářskou, sociální
a územní soudržnost a solidaritu mezi 
členskými státy; respektovat svou bohatou 
kulturní a jazykovou rozmanitost a dbát 
na zachování a rozvoj evropského 
kulturního dědictví,

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že směrnice B. vzhledem k tomu, že směrnice
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o službách představuje nástroj pro růst
v Evropské unii a že jeho zavedení musí 
být součástí strategie Evropa 2020 a Aktu
o jednotném trhu,

o službách by měla představovat nástroj 
pro růst v Evropské unii a že jeho zavedení 
musí být součástí strategie Evropa 2020
a Aktu o jednotném trhu,

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Constance Le Grip, Damien Abad, Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že provádění 
směrnice o službách je pro členské státy, 
veřejné a místní orgány velkou výzvou 
kvůli ustanovením o právu usazování
a poskytování služeb a zřízení jednotných 
kontaktních míst, která poskytují pomoc 
poskytovatelům služeb,

C. vzhledem k tomu, že provádění 
směrnice o službách je pro členské státy, 
veřejné a místní orgány velkou výzvou 
kvůli ustanovením o právu usazování
a poskytování služeb a zřízení jednotných 
kontaktních míst, která poskytují pomoc 
poskytovatelům služeb, zejména malým
a středním podnikům,

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vliv směrnice na 
hospodářství, podniky a občany bude moci 
být posouzen až bude směrnice provedena 
ve všech členských státech Evropské unie,

D. vzhledem k tomu, že vliv směrnice na 
hospodářství, podniky a občany bude moci 
být posouzen, až bude směrnice provedena 
ve všech členských státech Evropské unie
a až se projeví její skutečné a konkrétní 
dopady na hospodářskou činnost, na 
množství a kvalitu pracovních míst a na 
sociální zabezpečení, na úroveň ochrany 
životního prostředí a na kvalitu služeb 
poskytovaných spotřebitelům,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 8
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vliv směrnice na 
hospodářství, podniky a občany bude moci 
být posouzen až bude směrnice provedena 
ve všech členských státech Evropské unie,

D. vzhledem k tomu, že přesný vliv 
směrnice na hospodářství, podniky
a občany bude moci být posouzen, až bude 
směrnice provedena ve všech členských 
státech Evropské unie, a že v současné 
chvíli je možno tento vliv posoudit pouze 
na základě dosavadního vývoje,

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vliv směrnice na 
hospodářství, podniky a občany bude moci 
být posouzen až bude směrnice provedena 
ve všech členských státech Evropské unie,

D. vzhledem k tomu, že vliv směrnice na 
hospodářství, podniky a občany bude moci 
být posouzen, až bude směrnice plně
a řádně provedena ve všech členských 
státech Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Mara Bizzotto, Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D a. vzhledem k tomu, že provádění 
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směrnice o službách způsobuje místním 
orgánům nejrůznější problémy, především
v co se týče koncesí a konkrétně 
tradičních obchodních činností, jako je 
podomní prodej, které jsou ohroženy 
konkurencí kapitálových společností 
zastupujících zájmy velkých 
maloobchodních řetězců,

Or. it

Pozměňovací návrh 11
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že kvalita provádění 
směrnice členskými státy je stejně 
významná jako dodržování lhůt 
stanovených pro její provedení,

E. vzhledem k tomu, že kvalita provádění 
směrnice členskými státy je významnější 
než dodržování lhůt stanovených pro její 
provedení,

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. žádá Komisi, aby provedla ex-post 
studii skutečného dopadu směrnice na 
hospodářskou činnost a její vliv na 
zaměstnanost, a to jak na množství 
pracovních míst (vytváření a ztráta 
pracovních míst), tak na jejich kvalitu 
(kvalita pracovních míst a pracovní 
podmínky), a aby posoudila tento dopad
z hlediska účinků, které se očekávaly při 
přijetí směrnice a které na základě 
odhadu před provedením převzalo sdělení 
Komise „Na cestě k Aktu o jednotném 
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trhu“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že provádění směrnice
o službách vyvolává nebývale rychlou 
modernizaci ve všech členských státech,
která vede ke vzniku nových metod práce
a hodnocení; zdůrazňuje klíčový význam 
sociálních partnerů a odborových 
organizací v procesu provádění; vyzývá 
Komisi, aby do fáze vzájemného 
hodnocení plně zapojila sociální partnery
a odborové organizace;

2. konstatuje, že provádění směrnice
o službách představuje pro všechny 
členské státy značné správní zatížení a že 
je třeba posoudit, zda je tento stav 
doprovázen rychlou modernizací, která 
vede ke vzniku nových metod práce
a hodnocení; v každém případě 
doporučuje přiměřeně a rozumně snížit 
správní zátěž, kterou provádění směrnice 
představuje zejména pro místní
a regionální veřejné orgány; zdůrazňuje 
klíčový význam sociálních partnerů
a odborových organizací v procesu 
provádění; vyzývá Komisi, aby do fáze 
vzájemného hodnocení plně zapojila 
sociální partnery, odborové organizace
a místní a regionální orgány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že provádění směrnice
o službách vyvolává nebývale rychlou 
modernizaci ve všech členských státech, 
která vede ke vzniku nových metod práce
a hodnocení; zdůrazňuje klíčový význam 
sociálních partnerů a odborových 

2. konstatuje, že provádění směrnice
o službách může vyvolat nebývale rychlou 
modernizaci ve všech členských státech, 
která by mohla vést ke vzniku nových 
metod práce a hodnocení; zdůrazňuje 
klíčový význam sociálních partnerů
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organizací v procesu provádění; vyzývá 
Komisi, aby do fáze vzájemného 
hodnocení plně zapojila sociální partnery
a odborové organizace;

a odborových organizací v procesu 
provádění; vyzývá Komisi, aby do fáze 
vzájemného hodnocení plně zapojila 
sociální partnery a odborové organizace;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že většina členských států 
upřednostňuje provádění pomocí 
horizontálních právních předpisů; nicméně 
poznamenává, že způsob provádění závisí 
na specifických rysech vnitřní organizace 
členských států; vyzývá členské státy, aby 
zajistily transparentnost procesu provádění, 
zejména lepším zapojením vnitrostátních 
parlamentů;

3. konstatuje, že většina členských států 
upřednostňuje provádění pomocí 
horizontálních právních předpisů; nicméně 
poznamenává, že způsob provádění závisí 
na specifických rysech vnitřní organizace 
členských států; domnívá se, že by bylo 
vhodné posoudit důsledky zvoleného 
způsobu provedení (pomocí 
horizontálních právních předpisů či 
odvětvových předpisů) na kvalitu 
provedení a její srozumitelnost pro 
poskytovatele služeb a občany; vyzývá 
členské státy, aby zajistily transparentnost 
procesu provádění, zejména lepším 
zapojením vnitrostátních parlamentů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že většina členských států 
upřednostňuje provádění pomocí 
horizontálních právních předpisů; nicméně
poznamenává, že způsob provádění závisí 
na specifických rysech vnitřní organizace 

3. konstatuje, že většina členských států 
upřednostňuje provádění pomocí 
horizontálních právních předpisů; 
poznamenává, že způsob provádění závisí 
na specifických rysech vnitřní organizace 
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členských států; vyzývá členské státy, aby 
zajistily transparentnost procesu 
provádění, zejména lepším zapojením 
vnitrostátních parlamentů;

členských států, vyjadřuje však politování 
nad nedostatkem transparentnosti tohoto 
procesu v některých členských státech, 
zejména v těch, které se rozhodly zvolit 
jiný způsob provádění, než pomocí 
horizontálních předpisů; vyzývá proto 
dotčené členské státy, aby zajistily větší 
transparentnost, zejména lepším zapojením 
vnitrostátních parlamentů a vypracováním 
srovnávacích tabulek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Konstantinos Poupakis, Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že většina členských států 
nebude moci pojmout provádění směrnice
o službách pouze jako postup, při němž 
budou mechanicky a průřezově zrušena 
nařízení a zvláštní ustanovení, ale naopak 
jako příležitost aktualizovat a zjednodušit 
právní předpisy a zásadním způsobem 
restrukturalizovat ekonomiku služeb
s přihlédnutím k cílům zachování 
veřejného zájmu, jak je uvedeno
v samotné směrnici;

Or. el

Pozměňovací návrh 18
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3 a. domnívá se, že má-li směrnice
o službách poskytovatelům služeb 
skutečně prospět, je nutné zajistit ve všech 
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členských státech její plné a včasné 
provedení, a to jak po právní, tak operační 
stránce;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že provedení směrnice
o službách do vnitrostátních právních 
předpisů členských států se značně 
zpožďuje, což ztěžuje posouzení dopadu 
směrnice ve všech oblastech; vyzývá 
Komisi, aby ve spolupráci s členskými 
státy provedla průzkum dopadu směrnice 
na zaměstnanost, a to na úrovni 
jednotlivých členských států i na úrovni 
Unie;

Or. el

Pozměňovací návrh 20
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že postup hodnocení 
právních předpisů upravujících svobodu 
usazování a svobodného poskytování 
služeb představuje základ směrnice;
konstatuje, že tento postup musí v zájmu 
usnadnění přeshraničního poskytování 
služeb umožnit modernizaci systémů 
udělování povolení a požadavků v oblasti 
svobody usazování a svobodného 
poskytování služeb;

4. domnívá se, že postup hodnocení 
právních předpisů upravujících svobodu 
usazování a svobodného poskytování 
služeb představuje základ směrnice; 
konstatuje, že tento postup nesmí v zájmu 
umožnění přeshraničního poskytování 
služeb vyloučit přizpůsobení systémů 
udělování povolení a požadavků v oblasti 
svobody usazování a svobodného 
poskytování služeb;
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Or. de

Pozměňovací návrh 21
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že postup hodnocení
právních předpisů upravujících svobodu 
usazování a svobodného poskytování 
služeb představuje základ směrnice; 
konstatuje, že tento postup musí v zájmu 
usnadnění přeshraničního poskytování 
služeb umožnit modernizaci systémů 
udělování povolení a požadavků v oblasti 
svobody usazování a svobodného 
poskytování služeb;

4. domnívá se, že postup ověřování
právních předpisů upravujících svobodu 
usazování a svobodného poskytování 
služeb představuje základ směrnice; 
konstatuje, že tento postup musí v zájmu 
usnadnění přeshraničního poskytování 
služeb umožnit modernizaci systémů 
udělování povolení a požadavků v oblasti 
svobody usazování a svobodného 
poskytování služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 a. je přesvědčen, že vzájemné hodnocení 
výrazně zlepší kvalitu a účinnost právních 
předpisů upravujících vnitřní trh, neboť 
systematické hodnocení provádění a s ním 
spojená kontrola vyžadují, aby vnitrostátní 
orgány věnovaly pozornost požadavkům 
EU a jejich uskutečňování na vnitrostátní 
úrovni;

Or. de
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Pozměňovací návrh 23
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 b. vyzývá Komisi a členské státy, aby na 
základě postupu vzájemného hodnocení 
stanoveného ve směrnici o službách
spolupracovaly na dalším rozvoji 
jednotného trhu se službami;  

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že si členské státy mohou 
zachovat své systémy udělování povolení
a některé požadavky, pokud nejsou 
diskriminační, ale důležité a přiměřené; 
zdůrazňuje, že si členské státy v tomto 
kontextu zachovaly určitý počet systémů 
udělování povolení, avšak zvýšily jejich 
dostupnost a transparentnost pro 
poskytovatele služeb;

5. připomíná, že si členské státy mohou 
zachovat své systémy udělování povolení
a některé požadavky, pokud nejsou 
diskriminační, ale důležité a přiměřené; 
zdůrazňuje, že si členské státy v tomto 
kontextu zachovaly určitý počet systémů 
udělování povolení s cílem zajistit účinnou 
regulaci trhu služeb, přičemž zvýšily 
dostupnost a transparentnost systémů 
udělování povolení pro poskytovatele 
služeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 5 



PE454.524v02-00 14/40 AM\852791CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že si členské státy mohou 
zachovat své systémy udělování povolení
a některé požadavky, pokud nejsou 
diskriminační, ale důležité a přiměřené; 
zdůrazňuje, že si členské státy v tomto 
kontextu zachovaly určitý počet systémů 
udělování povolení, avšak zvýšily jejich 
dostupnost a transparentnost pro 
poskytovatele služeb;

5. připomíná, že si členské státy mohou 
zachovat své systémy udělování povolení
a některé požadavky, pokud jsou důležité, 
přiměřené a nediskriminační; zdůrazňuje, 
že si členské státy v tomto kontextu 
zachovaly určitý počet systémů udělování 
povolení, avšak zvýšily jejich dostupnost
a transparentnost pro poskytovatele služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, 
Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že si členské státy mohou 
zachovat své systémy udělování povolení
a některé požadavky, pokud nejsou 
diskriminační, ale důležité a přiměřené; 
zdůrazňuje, že si členské státy v tomto 
kontextu zachovaly určitý počet systémů 
udělování povolení, avšak zvýšily jejich 
dostupnost a transparentnost pro 
poskytovatele služeb;

5. připomíná, že si členské státy mohou 
zachovat své systémy udělování povolení
a některé požadavky, pokud nejsou 
diskriminační, ale důležité a přiměřené; 
zdůrazňuje, že si členské státy v tomto 
kontextu zachovaly určitý počet systémů 
udělování povolení, avšak zvýšily jejich 
dostupnost a transparentnost pro 
poskytovatele služeb; lituje toho, že 
některé členské státy nevyužily všech 
možností, které směrnice o službách 
nabízí z hlediska administrativního
a regulačního zjednodušení; 

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 5 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že si členské státy mohou 
zachovat své systémy udělování povolení
a některé požadavky, pokud nejsou 
diskriminační, ale důležité a přiměřené; 
zdůrazňuje, že si členské státy v tomto 
kontextu zachovaly určitý počet systémů 
udělování povolení, avšak zvýšily jejich 
dostupnost a transparentnost pro 
poskytovatele služeb;

5. připomíná, že si členské státy mohou 
zachovat své systémy udělování povolení
a některé požadavky, pokud nejsou 
diskriminační, ale důležité a přiměřené; 
zdůrazňuje, že si členské státy v tomto 
kontextu zachovaly určitý počet systémů 
udělování povolení, avšak zvýšily jejich 
dostupnost a transparentnost pro 
poskytovatele služeb; lituje toho, že 
některé členské státy nebyly ambicióznější 
při zavádění administrativního
a regulačního zjednodušení;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že si členské státy mohou 
zachovat své systémy udělování povolení
a některé požadavky, pokud nejsou 
diskriminační, ale důležité a přiměřené; 
zdůrazňuje, že si členské státy v tomto 
kontextu zachovaly určitý počet systémů 
udělování povolení, avšak zvýšily jejich 
dostupnost a transparentnost pro 
poskytovatele služeb;

5. připomíná, že si členské státy mohou 
zachovat pouze takové systémy udělování 
povolení a požadavky, u nichž je zřejmé, 
že nejsou diskriminační, ale důležité
a přiměřené; zdůrazňuje, že si členské státy
v tomto kontextu zachovaly určitý počet 
systémů udělování povolení, avšak zvýšily 
jejich dostupnost a transparentnost pro 
poskytovatele služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 6 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. upozorňuje na obtíže při uznávání 
odborných kvalifikací; připomíná, že 
směrnice o službách se nevztahuje na 
ustanovení, která jsou obsažena
v odvětvových směrnicích; vyzývá Komisi, 
aby tuto situaci objasnila v rámci revize 
směrnice o odborných kvalifikacích;

6. upozorňuje na obtíže při uznávání 
odborných kvalifikací, zejména pokud jde
o lékařské obory; připomíná, že směrnice
o službách se nevztahuje na ustanovení, 
která jsou obsažena v odvětvových 
směrnicích; vyzývá Komisi, aby tuto 
situaci objasnila v rámci revize směrnice
o odborných kvalifikacích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná specifičnost ustanovení
o právu usazování a ustanovení, která se 
týkají dočasného přeshraničního 
poskytování služeb v jiném členském státě; 
vyzývá Komisi, aby tuto specifičnost plně 
zohlednila ve svém hodnocení;

7. připomíná specifičnost ustanovení
o právu usazování a ustanovení, která se 
týkají dočasného přeshraničního 
poskytování služeb v jiném členském státě; 
vyzývá Komisi, aby tuto specifičnost plně 
zohlednila ve svém hodnocení; přeje si, 
aby byly z tohoto hlediska posouzeny 
důsledky ustanovení, která zakazují 
členským státům klást určité požadavky, 
zejména ustanovení obsažená
v kapitole III směrnice a týkající se 
podmínek reciprocity s členským státem, 
ve kterém je poskytovatel již usazen,
a provádění ekonomické prověrky, stejně 
jako ustanovení obsažená v kapitole IV 
směrnice a týkající se povinnosti být 
držitelem zvláštního průkazu totožnosti, 
omezení volného poskytování služeb
a požadavků na používání zařízení
a materiálu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 31
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 7 – pododstavec 1 (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá Komisi a členské státy, aby 
ukončily neoprávněnou diskriminaci 
spotřebitelů na základě jejich státní 
příslušnosti nebo místa pobytu a zajistily 
účinné uplatňování čl. 20 odst. 2 směrnice
o službách a řádné prosazování 
vnitrostátních ustanovení, jimiž se toto 
pravidlo namířené proti diskriminaci 
provádí v právních řádech členských 
států, vnitrostátními orgány a soudy; 
vyzývá proto Komisi, aby v roce 2011 
vydala pokyny pro uplatňování tohoto 
článku na místě a aby se zaměřila 
především na problémy, na něž 
spotřebitelé naráží při nákupu zboží
a služeb po internetu; připomíná, že cílem 
čl. 20 odst. 2 není předcházet rozdílům
v zacházení v rámci obecných podmínek 
na základě objektivních úvah, jako je 
vzdálenost nebo vyšší náklady způsobené 
poskytováním služeb zákazníkům v jiných 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že postup hodnocení
v rámci směrnice je důležitým úkolem 
správních orgánů a musí být zohledněn při 
hodnocení provádění;

8. zdůrazňuje, že postup ověřování v rámci 
směrnice je důležitým úkolem správních 
orgánů a musí být zohledněn při hodnocení 
provádění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. bere na vědomí úsilí členských států
o zahájení postupu vzájemného hodnocení; 
domnívá se, že současný stav ještě 
neumožňuje hodnotit jeho účinnost; přeje 
si, aby Komise důkladně přezkoumala 
možnosti této nové metody v rámci Aktu
o jednotném trhu; vyjadřuje politování nad 
skutečností, že se Evropský parlament
a vnitrostátní parlamenty více nepodílejí na 
postupu vzájemného hodnocení;

9. bere na vědomí úsilí členských států
o zahájení postupu vzájemného hodnocení; 
domnívá se, že současný stav ještě 
neumožňuje hodnotit jeho účinnost; přeje 
si, aby Komise důkladně přezkoumala 
možnosti této nové metody v rámci Aktu
o jednotném trhu a vyjadřuje podiv nad 
tím, že Komise již nyní, aniž bylo toto 
provedeno toto přezkoumání, navrhuje ve 
svém sdělení „Na cestě k Aktu
o jednotném trhu“ rozšíření této metody 
na další právní předpisy týkající se 
jednotného trhu; vyjadřuje politování nad 
skutečností, že se Evropský parlament
a vnitrostátní parlamenty více nepodílejí na 
postupu vzájemného hodnocení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. bere na vědomí úsilí členských států
o zahájení postupu vzájemného hodnocení; 
domnívá se, že současný stav ještě 
neumožňuje hodnotit jeho účinnost; přeje 
si, aby Komise důkladně přezkoumala 
možnosti této nové metody v rámci Aktu
o jednotném trhu; vyjadřuje politování nad 
skutečností, že se Evropský parlament
a vnitrostátní parlamenty více nepodílejí 
na postupu vzájemného hodnocení;

9. bere na vědomí úsilí členských států
o zahájení postupu vzájemného hodnocení; 
domnívá se, že postup hodnocení je 
důležitým nástrojem, který umožňuje 
posoudit pokrok dosažený při provádění 
směrnice v členských státech; domnívá se, 
že současný stav ještě neumožňuje hodnotit 
jeho účinnost; zdůrazňuje, že tento postup 
musí napomáhat ověření, zda platné 
předpisy v jednotlivých členských státech 
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vyhovují požadavkům vnitřního trhu
a nepřispívají k vytváření nových 
překážek; přeje si, aby Komise důkladně 
přezkoumala možnosti této nové metody
v rámci Aktu o jednotném trhu;

Or. el

Pozměňovací návrh 35
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že se Evropský parlament a vnitrostátní 
parlamenty více nepodílejí na postupu 
vzájemného hodnocení;

Or. el

Pozměňovací návrh 36
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby označila určité 
profese a problémová odvětví v oblasti 
přeshraničního poskytování služeb a aby 
důkladně posoudila platné právní 
předpisy a důvody špatného fungování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Nadpis 2 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jednotná kontaktní místa Jednotná kontaktní místa a zjednodušení 
postupů

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že zřízení jednotných 
kontaktních míst představuje základ pro 
účinné provádění směrnice; uznává, že toto 
zřízení vyžaduje výrazné úsilí ze strany 
členských států pokud jde o finanční, 
technickou a organizační stránku; 
upozorňuje, že je nezbytné zapojit do něj 
sociální partnery;

10. domnívá se, že zřízení jednotných 
kontaktních míst představuje základ pro 
účinné provádění směrnice; uznává, že toto 
zřízení vyžaduje výrazné úsilí ze strany 
členských států pokud jde o finanční, 
technickou a organizační stránku; 
upozorňuje, že je nezbytné zapojit do něj 
sociální partnery a sdružení podnikatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá členské státy, aby z jednotných 
kontaktních míst vytvořily ucelené portály 
elektronické správy, jež budou sloužit 
poskytovatelům služeb, kteří chtějí zahájit 
činnost či poskytovat přeshraniční služby; 
zdůrazňuje, že je mimořádně důležité, aby 
jednotná kontaktní místa umožňovala 
provedení všech požadovaných 
administrativních postupů elektronickou 
cestou, což se týká i postupů souvisejících
s daněmi, jako je žádost o číslo DPH
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a žádosti související s registrací 
do systému sociálního zabezpečení; 

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10 a. vyzývá členské státy, aby
z jednotných kontaktních míst postupně 
vytvořily střediska nabízející kompletní 
škálu on-line služeb, která by mohla být 
zodpovědná i za oblasti nespadající do 
směrnice, například za daňové otázky. 
Tento vývoj by měl proběhnout 
harmonizovaně na celoevropské úrovni, 
aby se zabránilo narušování hospodářské 
soutěže;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby i nadále 
zlepšovaly přístupnost jednotných 
kontaktních míst i kvalitu a přiměřenost 
informací pro poskytovatele; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
informace poskytované jednotnými 
kontaktními místy budou dostupné
v několika jazycích;

11. vyzývá členské státy, aby i nadále 
zlepšovaly přístupnost jednotných 
kontaktních míst i kvalitu a přiměřenost 
informací pro poskytovatele, včetně 
informací týkajících se pracovního práva
a daňových ustanovení platných v daném 
členském státě a vztahujících se na tyto 
poskytovatele, zejména pokud jde o DPH; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že informace poskytované 
jednotnými kontaktními místy budou 
dostupné v několika jazycích;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Damien Abad, Constance 
Le Grip, Wim van de Camp, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby i nadále 
zlepšovaly přístupnost jednotných 
kontaktních míst i kvalitu a přiměřenost 
informací pro poskytovatele; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
informace poskytované jednotnými 
kontaktními místy budou dostupné
v několika jazycích;

11. vyzývá členské státy, aby i nadále 
zlepšovaly přístupnost jednotných 
kontaktních míst i kvalitu a přiměřenost 
informací pro jejich uživatele; vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že veškeré
informace poskytované jednotnými 
kontaktními místy budou dostupné také
v jiných než jazycích daného členského 
státu, zejména v jazycích sousedních zemí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby i nadále 
zlepšovaly přístupnost jednotných 
kontaktních míst i kvalitu a přiměřenost 
informací pro poskytovatele; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
informace poskytované jednotnými 
kontaktními místy budou dostupné
v několika jazycích;

11. vyzývá členské státy, aby i nadále 
zlepšovaly jak osobní, tak elektronickou
přístupnost jednotných kontaktních míst
i kvalitu a přiměřenost informací pro 
poskytovatele; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, že informace 
poskytované jednotnými kontaktními místy 
budou dostupné v několika jazycích;

Or. cs
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Pozměňovací návrh 44
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby i nadále 
zlepšovaly přístupnost jednotných 
kontaktních míst i kvalitu a přiměřenost 
informací pro poskytovatele; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
informace poskytované jednotnými 
kontaktními místy budou dostupné
v několika jazycích;

11. vyzývá členské státy, aby i nadále 
zlepšovaly přístupnost jednotných 
kontaktních míst, včetně možnosti splnit 
formální náležitosti a postupy 
prostřednictvím jednotných kontaktních 
míst na dálku nebo elektronickou cestou,
a aby zlepšovaly rovněž kvalitu
a přiměřenost informací pro poskytovatele
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že informace poskytované 
jednotnými kontaktními místy budou 
dostupné v několika jazycích;

Or. pl

Pozměňovací návrh 45
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby i nadále 
zlepšovaly přístupnost jednotných 
kontaktních míst i kvalitu a přiměřenost 
informací pro poskytovatele; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
informace poskytované jednotnými 
kontaktními místy budou dostupné
v několika jazycích;

11. vyzývá členské státy, aby i nadále 
zlepšovaly přístupnost jednotných 
kontaktních míst i kvalitu a přiměřenost 
informací a praktických rad pro 
poskytovatele; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, že informace 
poskytované jednotnými kontaktními místy 
budou dostupné v několika jazycích a 
v elektronické podobě;

Or. el
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Pozměňovací návrh 46
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby i nadále 
zlepšovaly přístupnost jednotných 
kontaktních míst i kvalitu a přiměřenost 
informací pro poskytovatele; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
informace poskytované jednotnými 
kontaktními místy budou dostupné
v několika jazycích;

11. vyzývá členské státy, aby i nadále 
zlepšovaly přístupnost jednotných 
kontaktních míst i kvalitu a přiměřenost 
informací pro poskytovatele, zejména 
informací týkajících se pracovního práva, 
práv pracujících a informací souvisejících
s daňovými otázkami (daně, DPH atd.); 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že informace poskytované 
jednotnými kontaktními místy budou 
dostupné v několika jazycích, zejména
v jazycích, v nichž jsou poskytovány 
přeshraniční služby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Constance Le Grip, Damien Abad, Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby i nadále 
zlepšovaly přístupnost jednotných 
kontaktních míst i kvalitu a přiměřenost 
informací pro poskytovatele; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
informace poskytované jednotnými 
kontaktními místy budou dostupné
v několika jazycích;

11. vyzývá členské státy, aby i nadále 
zlepšovaly přístupnost jednotných 
kontaktních míst i kvalitu a přiměřenost 
informací pro poskytovatele, zejména pro 
malé a střední podniky; vyzývá Komisi
a členské státy, aby zajistily, že informace 
poskytované jednotnými kontaktními místy 
budou dostupné v několika jazycích;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 48
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že pokud mají jednotná 
kontaktní místa zajišťovat přeshraniční 
služby a poskytovat přeshraniční 
informace, musí tak činit v mnoha 
jazycích, které mohou být případně 
odlišné od jazyka členského státu, což by 
mělo přispět ke zvýšení objemu 
přeshraničních investic a přeshraniční 
mobility v Unii;

Or. el

Pozměňovací návrh 49
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11 a. vyzývá členské státy, aby lidem 
poskytovaly více možností vyplnit 
příslušné postupy elektronickou cestou
a daly jim k dispozici překlad všech 
příslušných formulářů; vyzývá členské 
státy, aby uživatelům jednotných 
kontaktních míst nabídly nástroje pro 
vyhledávání, které by jim umožnily ověřit 
aktuální stav probíhajících postupů;  

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, 
Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11 b. je si vědom problémů, které byly 
zaznamenány v průběhu fungování 
jednotných kontaktních míst a které se 
týkají prokazování totožnosti, používání 
elektronických podpisů, předávání 
původních dokumentů či ověřených kopií, 
zejména v přeshraničním kontextu; žádá 
Komisi, aby navrhla opatření k řešení 
těchto problémů, a umožnila tak malým
a středním podnikům těžit z jednotného 
trhu a vyhýbat se právním a technickým 
nejistotám;  

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11 c. zdůrazňuje, že v zájmu vytvoření 
podmínek příznivých pro uživatele je 
obzvláště důležité vyjasnit, které 
požadavky platí pro zahájení trvalé 
činnosti a které pro dočasné poskytování 
přeshraničních služeb; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje politování nad tím, že 
poskytovatelé služeb o jednotných 
kontaktních místech nemají velké 
povědomí; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby urychleně zahájily informační 
kampaně zaměřené na všechny zúčastněné 
strany;

12. konstatuje, že poskytovatelé služeb 
jsou o jednotných kontaktních místech 
nedostatečně informováni; vyzývá Komisi
a členské státy, aby urychleně zahájily 
informační kampaně zaměřené na všechny 
zúčastněné strany;

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Damien Abad, Constance 
Le Grip, Wim van de Camp, Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje politování nad tím, že 
poskytovatelé služeb o jednotných 
kontaktních místech nemají velké 
povědomí; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby urychleně zahájily informační 
kampaně zaměřené na všechny zúčastněné 
strany;

12. vyjadřuje politování nad tím, že 
poskytovatelé služeb o jednotných 
kontaktních místech nemají velké 
povědomí; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby ve spolupráci s organizacemi 
podnikatelů urychleně zahájily dobře 
cílené informační a komunikační 
kampaně; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zlepšily viditelnost a rozpoznatelnost 
domény eu-go;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 12 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje politování nad tím, že 
poskytovatelé služeb o jednotných 
kontaktních místech nemají velké 
povědomí; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby urychleně zahájily informační 
kampaně zaměřené na všechny zúčastněné 
strany;

12. vyjadřuje politování nad tím, že 
poskytovatelé služeb o jednotných 
kontaktních místech nemají velké 
povědomí; vyzývá Komisi, aby v návrhu 
rozpočtu na rok 2012 vyčlenila dostatečné 
finanční prostředky na informační 
kampaň o této službě; vyzývá členské 
státy, aby urychleně zahájily informační 
kampaně zaměřené na všechny zúčastněné 
strany;

Or. cs

Pozměňovací návrh 55
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje politování nad tím, že 
poskytovatelé služeb o jednotných 
kontaktních místech nemají velké 
povědomí; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby urychleně zahájily informační 
kampaně zaměřené na všechny zúčastněné 
strany;

12. vyjadřuje politování nad tím, že 
poskytovatelé služeb o jednotných 
kontaktních místech nemají velké 
povědomí; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby urychleně zahájily reklamní, 
informační a vzdělávací kampaně 
zaměřené na všechny zúčastněné strany;

Or. pl

Pozměňovací návrh 56
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje politování nad tím, že 
poskytovatelé služeb o jednotných 
kontaktních místech nemají velké 
povědomí; vyzývá Komisi a členské státy, 

12. vyjadřuje politování nad tím, že 
poskytovatelé služeb o jednotných 
kontaktních místech nemají velké 
povědomí; vyzývá Komisi, aby zahájila 
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aby urychleně zahájily informační 
kampaně zaměřené na všechny zúčastněné 
strany;

rozsáhlou celoevropskou kampaň 
podporující zřizování jednotných 
kontaktních místech a informující
o možnostech, které by měly 
poskytovatelům služeb nabízet; žádá 
členské státy, aby urychleně zahájily 
informační kampaně zaměřené na všechny 
zúčastněné strany a týkající se nejen 
jednotného kontaktního místa, které 
zřídily, ale rovněž možností poskytovat 
přeshraniční služby, které mají 
poskytovatelé usazení na jejich území;

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje politování nad tím, že 
poskytovatelé služeb o jednotných 
kontaktních místech nemají velké 
povědomí; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby urychleně zahájily informační 
kampaně zaměřené na všechny 
zúčastněné strany;

12. vyjadřuje politování nad tím, že 
poradenství poskytované jednotnými 
kontaktními místy dosud neoslovuje 
případné poskytovatele služeb a že 
informace o tom, jak kontaktovat 
jednotná kontaktní místa, nejsou široce 
známé; vyzývá členské státy, aby zajistily 
účinnou propagaci svých webových 
stránek určených podnikatelům
a občanům, včetně sítě EUGO, a aby na 
tyto stránky umístily případové studie 
podniků využívajících jednotná kontaktní 
místa a výhody, které jim z toho vznikly; 

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že dialog a výměna 
osvědčených způsobů mezi členskými státy 
jsou velmi významné pro zlepšování
a rozvíjení kontaktních míst; zdůrazňuje, 
že ve státech, kde jednotná kontaktní 
místa buď ještě neexistují, nebo nefungují 
uspokojivým způsobem, je třeba přijmout 
naléhavá opatření; vyzývá všechny 
členské státy, aby znásobily úsilí o to, aby 
veškeré nezbytné postupy a formality 
mohly být prováděny prostřednictvím 
jednotných kontaktních míst;

Or. el

Pozměňovací návrh 59
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12 a. vyzývá členské státy, aby zajistily, že 
na vnitrostátních webových stránkách 
jednotných kontaktních míst budou 
dostupné údaje o nových povinnostech
v souvislosti s informacemi, které 
poskytovatelé služeb musí v zájmu 
spotřebitelů splnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby poskytly
statistické údaje nezbytné pro hodnocení 

13. vyzývá členské státy, aby Komisi
a Evropskému parlamentu pravidelně 
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činnosti jednotných kontaktních míst
a jejich vlivu na evropské úrovni;

poskytovaly statistické údaje nezbytné pro 
hodnocení činnosti jednotných kontaktních 
míst a jejich vlivu na evropské úrovni;
vyzývá Komisi, aby stanovila jasná 
kritéria pro hodnocení jednotných 
kontaktních míst. Tato kritéria by měla 
vycházet jak z kvantitativních, tak 
kvalitativních ukazatelů;

Or. cs

Pozměňovací návrh 61
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Damien Abad, Wim van de 
Camp, Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby poskytly 
statistické údaje nezbytné pro hodnocení 
činnosti jednotných kontaktních míst
a jejich vlivu na evropské úrovni;

13. vyzývá členské státy, aby poskytly 
statistické a srovnatelné údaje nezbytné 
pro hodnocení fungování jednotných 
kontaktních míst a jejich vlivu na 
vnitrostátní a evropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby poskytly 
statistické údaje nezbytné pro hodnocení 
činnosti jednotných kontaktních míst
a jejich vlivu na evropské úrovni;

13. vyzývá členské státy, aby poskytly 
statistické údaje nezbytné pro hodnocení 
činnosti jednotných kontaktních míst
a jejich vlivu na evropské úrovni, zejména
v oblasti přeshraničního poskytování
služeb; vyzývá Komisi, aby tyto údaje 
požadovala, shromažďovala, slučovala
a analyzovala s cílem vypracovat přehled
o evropském trhu se službami, který by 
umožňoval posoudit udržitelným 
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způsobem jeho stav a vývoj;

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13 a. domnívá se že jednotná kontaktní 
místa by měla být neustále zlepšována
a rozvíjena tak, aby vytvořila ucelená 
střediska elektronické správy pro podniky
a občany; zdůrazňuje, že je mimořádně 
důležité, aby jednotná kontaktní místa 
umožňovala provedení všech 
požadovaných administrativních postupů 
elektronickou cestou, a to i postupů 
týkajících se daní, jako je žádost o číslo 
DPH a žádosti související s registrací 
do systému sociálního zabezpečení; 

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že by bylo logické, aby 
jednotná kontaktní místa mohla 
doplňkově poskytovat na základě směrnice 
informace o platném pracovním právu, 
sociálních právech a právech pracujících
a informace ekonomické povahy (např. 
rámec předpisů pro DPH);

Or. el
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Pozměňovací návrh 65
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby posílila součinnost 
mezi jednotnými kontaktními místy na 
národní úrovni a aby vyvinula technické
a operační nástroje nezbytné pro tuto 
součinnost;

14. vyzývá Komisi, aby posílila součinnost 
mezi jednotnými kontaktními místy na 
národní úrovni a aby vyvinula technické
a operační nástroje nezbytné pro tuto 
součinnost; doporučuje, aby Komise 
vytvořila ve všech úředních jazycích Unie 
přímé elektronické propojení, které by 
poskytovatelům služeb umožňovalo 
přístup k jednotným kontaktním místům 
členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá 14. poznamenává, že některé členské státy 
musí vyřešit řadu právních a technických 
problémů, aby umožnily přeshraniční 
využívání jednotných kontaktních míst; 
vyzývá

Komisi, aby posílila součinnost mezi 
jednotnými kontaktními místy na národní 
úrovni a aby vyvinula technické
a operační nástroje nezbytné pro tuto 
součinnost;

tyto členské státy, aby přijaly nezbytná 
opatření s tím, že zvláštní pozornost budou 
věnovat uznávání elektronických podpisů;
vyzývá Komisi, aby pokračovala 
ve stávajícími úsilí o zlepšení 
interoperability a vzájemného uznávání 
elektronických postupů a aby přijala 
nezbytná podpůrná opatření 
pro zjednodušení přeshraničního 
využívání jednotných kontaktních míst; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14 a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
zvýšily úsilí a zajistily plnou elektronickou 
interoperabilitu jednotných kontaktních 
míst; zdůrazňuje spojitost s návrhem 22 
Aktu o jednotném trhu týkajícím se 
elektronických podpisů, elektronického 
přihlášení a elektronické identifikace; 

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby v souladu
s článkem 5 směrnice týkajícím se 
zjednodušení postupů podporovala 
používání formulářů harmonizovaných na 
úrovni Společenství, které by byly 
rovnocenné s osvědčeními, potvrzeními 
nebo jinými dokumenty požadovanými od 
poskytovatele;

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

připomíná, že členské státy jsou povinny 
provést posouzení rizik a zajistit tak, aby 
podniky při vyplňování svých postupů 
elektronickou cestou nenarážely 
na zbytečné překážky; zdůrazňuje, že 
podniky by měly mít možnost využívat 
při používání jednotných kontaktních míst
v jiných členských státech svých vlastních 
prostředků elektronické identifikace / 
přihlášení, aniž by musely využívat 
prostředků užívaných v těchto zemích; 

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá rostoucí počet vnitrostátních 
orgánů odpovědných za kontrolu služeb 
zapsaných do systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu IMI, který 
umožňuje přímou, rychlou a účinnou 
výměnu informací;

16. vítá rostoucí počet vnitrostátních 
orgánů odpovědných za kontrolu služeb 
zapsaných do systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu IMI, který 
umožňuje přímou, rychlou a účinnou 
výměnu informací; domnívá se, že systém 
IMI může být využit i pro jiné příslušné 
směrnice, například směrnici o vysílání 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Damien Abad, Wim van de 
Camp, Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje význam odborného 
vzdělávání pro úředníky státních
a regionálních správních orgánů, kteří jsou 
odpovědni za prověřování služeb; vyzývá 
Komisi, aby za tímto účelem zavedla 
víceletý program;

17. zdůrazňuje význam odborného 
vzdělávání pro úředníky státních
a regionálních správních orgánů, kteří jsou 
odpovědni za prověřování služeb; je si 
vědom úsilí, které členské státy již za tímto 
účelem vyvinuly, a vyzývá členské státy, 
aby dále sjednotily vnitrostátní sítě IMI 
tak, že budou neustále sledovat jejich 
praktické fungování a zajišťovat vhodné 
školení; připomíná, že udržitelný úspěch 
systému IMI závisí na dostatečných 
investicích na úrovni Společenství; 
vyzývá Komisi, aby za tímto účelem 
zavedla víceletý program;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje význam odborného 
vzdělávání pro úředníky státních
a regionálních správních orgánů, kteří jsou 
odpovědni za prověřování služeb; vyzývá 
Komisi, aby za tímto účelem zavedla 
víceletý program;

17. zdůrazňuje význam odborného 
vzdělávání pro úředníky státních
a regionálních správních orgánů, kteří jsou 
odpovědni za prověřování služeb; vyzývá 
Komisi, aby za tímto účelem zavedla 
víceletý program a aby uvolnila veškeré 
prostředky, které jsou nezbytné pro jeho 
řádné uskutečňování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 18 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí problémy, se kterými 
se potýkají některé členské státy v oblasti 
výjimek stanovených směrnicí, zejména 
pokud jde o sociální a zdravotnické 
služby; připomíná, že tyto služby byly 
vyloučeny kvůli jejich specifičnosti
a proto, že vyžadují odvětvový právní 
rámec Společenství;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí problémy, se kterými 
se potýkají některé členské státy v oblasti 
výjimek stanovených směrnicí, zejména 
pokud jde o sociální a zdravotnické služby; 
připomíná, že tyto služby byly vyloučeny 
kvůli jejich specifičnosti a proto, že 
vyžadují odvětvový právní rámec 
Společenství;

18. bere na vědomí problémy, se kterými 
se potýkají některé členské státy v oblasti 
výjimek stanovených směrnicí, zejména 
pokud jde o sociální a zdravotnické služby
a žádá, aby byl objasněn pojem 
„pověření“, jehož smysl je v souvislosti
s pověřením v oblasti státních podpor 
nejasný a zavádějící, a aby byla jasně 
stanovena sociální odvětví, která jsou
z působnosti směrnice skutečně 
vyloučena, zejména pokud jde o péči
o dítě, podporu rodin nebo péči o občany;
zdůrazňuje zejména nejistotu vyplývající
z omezující formulace „rodin a osob, které 
se trvale nebo dočasně nacházejí ve stavu 
nouze“; připomíná, že tyto služby byly 
vyloučeny kvůli jejich specifičnosti, že 
právní jistota je v této oblasti zvlášť 
důležitá, a že by proto tyto služby mohly 
vyžadovat odvětvový právní rámec 
Společenství;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 75
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Damien Abad, Hans-Peter 
Mayer

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí problémy, se kterými 
se potýkají některé členské státy v oblasti 
výjimek stanovených směrnicí, zejména 
pokud jde o sociální a zdravotnické 
služby; připomíná, že tyto služby byly
vyloučeny kvůli jejich specifičnosti
a proto, že vyžadují odvětvový právní 
rámec Společenství;

18. bere na vědomí, že co se týče oblasti 
působnosti, nezaznamenala většina 
členských států při provádění směrnice
o službách závažné problémy; bere na 
vědomí, že v některých členských státech 
probíhají diskuse o službách, které jsou
z oblasti působení směrnice vyloučeny; 

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí problémy, se kterými 
se potýkají některé členské státy v oblasti 
výjimek stanovených směrnicí, zejména 
pokud jde o sociální a zdravotnické služby; 
připomíná, že tyto služby byly vyloučeny 
kvůli jejich specifičnosti a proto, že 
vyžadují odvětvový právní rámec 
Společenství;

18. bere na vědomí problémy, se kterými 
se potýkají některé členské státy v oblasti 
výjimek stanovených směrnicí, zejména 
pokud jde o sociální a zdravotnické služby; 
připomíná, že tyto služby byly vyloučeny 
kvůli jejich specifičnosti a proto, že 
vyžadují odvětvový právní rámec 
Společenství, jakým je například rámcová 
směrnice o službách obecného 
hospodářského zájmu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 18 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí problémy, se kterými 
se potýkají některé členské státy v oblasti 
výjimek stanovených směrnicí, zejména 
pokud jde o sociální a zdravotnické služby; 
připomíná, že tyto služby byly vyloučeny 
kvůli jejich specifičnosti a proto, že 
vyžadují odvětvový právní rámec 
Společenství;

18. bere na vědomí problémy, se kterými 
se potýkají některé členské státy v oblasti 
výjimek stanovených směrnicí, zejména 
pokud jde o sociální a zdravotnické služby;
ve všech oblastech je proto třeba 
dosáhnout jednoznačnosti a právní jistoty;

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. žádá, aby byly posouzeny důsledky 
začlenění služeb obecného hospodářského 
zájmu do působnosti směrnice
o fungování a kvalitě těchto služeb
z hlediska občanů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. konstatuje, že sdělení Komise „Na 
cestě k Aktu o jednotném trhu“ obsahuje 
závazek, že v roce 2011 bude navržen 
soubor opatření týkající se služeb 
obecného zájmu; přeje si, aby tyto návrhy 
odrážely ustanovení článku 14 Smlouvy
o přijímání nařízení Unie v oblasti služeb 
obecného hospodářského zájmu
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a respektovaly protokol č. 26
o subsidiaritě v oblasti služeb obecného 
zájmu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že dodatečná opatření 
nezbytná k dotvoření vnitřního trhu služeb 
musí být zcela zahrnuta do diskuse o Aktu
o jednotném trhu;

19. domnívá se, že doplňková opatření 
nezbytná k dotvoření vnitřního trhu služeb 
musí být zcela zahrnuta do diskuse o Aktu
o jednotném trhu;

Or. en


