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Pozměňovací návrh 1
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
19. února 2009 o sociální ekonomice[1],
[1] Přijaté texty, P6_TA(2009)0062.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Právní východisko 24 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise o zelené 
knize o zadávání veřejných zakázek 
[KOM(2011)0015],

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Právní východisko 24 b (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. 
května 2010 o novém vývoji v oblasti 
veřejných zakázek[1],
[1] Přijaté texty, P7_TA(2010)0173.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že je důležité obnovit 
důvěru v jednotný trh na všech úrovních a 
odstranit stávající překážky, jimž čelí 
začínající podniky; vzhledem k tomu, že 
administrativní zátěž odrazuje mnohé nové 
podnikatele;

A. vzhledem k tomu, že je důležité obnovit 
důvěru v jednotný trh na všech úrovních,
usmířit hospodářství EU s občany, kteří k 
němu vyjadřují své výhrady a nikoliv jen, 
tam, kde je to vhodné, odstranit stávající 
překážky, jimž čelí začínající podniky; 
vzhledem k tomu, že neodůvodněná
administrativní zátěž odrazuje mnohé nové 
podnikatele; vzhledem k tomu, že občané 
mohou přijmout dobře fungující a 
integrovaný vnitřní trh za vlastní jedině 
tehdy, když bude přispívat k tomu, aby 
byla zabezpečena dostupnost základních 
služeb pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Eva-Britt Svensson, Kyriakos Triantafyllides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že je důležité obnovit 
důvěru v jednotný trh na všech úrovních a 
odstranit stávající překážky, jimž čelí 
začínající podniky; vzhledem k tomu, že 
administrativní zátěž odrazuje mnohé nové 
podnikatele;

A. vzhledem k tomu, že je důležité obnovit 
důvěru v jednotný trh na všech úrovních a 
odstranit neodůvodněné překážky, jimž 
čelí začínající podniky a zejména malé a 
střední podniky; vzhledem k tomu, že 
neodůvodněná administrativní zátěž 
odrazuje mnohé nové podnikatele;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Othmar Karas, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Anja Weisgerber, Andreas 
Schwab, Constance Le Grip, Eija-Riitta Korhola, Hans-Peter Mayer, Konstantinos 
Pupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že je důležité obnovit
důvěru v jednotný trh na všech úrovních a 
odstranit stávající překážky, jimž čelí 
začínající podniky; vzhledem k tomu, že 
administrativní zátěž odrazuje mnohé nové 
podnikatele;

A. vzhledem k tomu, že je důležité zvýšit
důvěru v jednotný trh na všech úrovních a 
odstranit stávající překážky, jimž čelí 
začínající podniky; vzhledem k tomu, že 
administrativní zátěž odrazuje mnohé nové 
podnikatele,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že je důležité obnovit 
důvěru v jednotný trh na všech úrovních a 
odstranit stávající překážky, jimž čelí 
začínající podniky; vzhledem k tomu, že 
administrativní zátěž odrazuje mnohé nové 
podnikatele;

A. vzhledem k tomu, že je důležité obnovit 
důvěru v jednotný trh na všech úrovních a 
odstranit stávající překážky, jimž čelí 
začínající podniky; vzhledem k tomu, že 
administrativní zátěž, jazykové bariéry, 
nezabezpečenost systému, nepřesné a 
nedostatečné informace, nedostatek 
administrativní koordinace a součinnosti 
v oblasti pravidel odrazuje malé a střední 
podniky a zejména mnohé nové 
podnikatele od přeshraničních aktivit,

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že Akt o jednotném 
trhu může mít smysl jen tehdy, bude-li 
propojen s cílem posunout ekonomiku EU 
směrem k udržitelnějším a na solidaritě 
založeným vzorcům chování,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že je důležité, aby 
Akt o jednotném trhu nebyl tvořen řadou 
opatření, jež budou navzájem izolovaná, a 
aby se veškeré příslušné návrhy podílely 
na dosažení soudržného cíle,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A c. vzhledem k tomu, že je třeba obnovit 
demokratickou a legitimní úlohu orgánů 
veřejné správy v oblasti regulace a nového 
nasměrování našeho hospodářství,
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Or. en

Pozměňovací návrh 11
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Catherine Soullie

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu 
má dopad na všechny podniky, avšak 
problémy z ní vyplývající pociťují nejvíce 
malé a střední podniky,

B. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu 
má dopad na všechny podniky, avšak 
problémy z ní vyplývající pociťují nejvíce 
malé a střední podniky, jakož i podniky v 
oblasti rukodělné výroby,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že jednotný trh by 
měl podporovat rozmanitost a co největší 
různost forem podnikání – včetně podniků 
sociální ekonomiky (družstev, sdružení, 
vzájemných spolků a nadací), které v době 
krize osvědčily svou životaschopnost – a 
využívat v míře co nejvyšší jejich 
hospodářský a sociální potenciál,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nedostatek inovace 
v EU je klíčovým faktorem nízkého růstu v 
posledních letech; vzhledem k tomu, že 
inovace v oblasti technologických inovací
poskytuje příležitost k nalezení rovnováhy 
mezi dlouhodobým růstem a ochranou 
životního prostředí,

D. vzhledem k tomu, že nedostatek inovace 
v EU je klíčovým faktorem nízkého růstu v 
posledních letech; vzhledem k tomu, že 
podniky by měly aktivně podněcovány k 
inovacím v oblasti zelených technologií, 
které poskytují příležitost k urychlení 
přechodu na udržitelnější hospodářství a k
nalezení rovnováhy mezi dlouhodobým 
růstem a ochranou životního prostředí; 
vzhledem k tomu, že je nutno za tímto 
účelem plně respektovat sociální a 
environmentální normy, jakož i normy v 
oblasti ochrany spotřebitelů,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nedostatek inovací
v EU je klíčovým faktorem nízkého růstu v 
posledních letech; vzhledem k tomu, že 
inovace v oblasti technologických inovací 
poskytuje příležitost k nalezení rovnováhy 
mezi dlouhodobým růstem a ochranou 
životního prostředí,

D. vzhledem k tomu, že nedostatek inovací
v EU, ať už technických, sociálních, či 
v oblasti řízení, je klíčovým faktorem 
nízkého růstu v posledních letech; 
vzhledem k tomu, že inovace v oblasti 
technologických inovací poskytuje 
příležitost k nalezení rovnováhy mezi 
dlouhodobým růstem a ochranou životního 
prostředí,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že rizikový kapitál je 
významným zdrojem financování nových 
inovativních podniků; vzhledem k tomu, že 
fondy kapitálového rizika, které chtějí 
investovat v různých členských státech 
EU, čelí překážkám,

F. vzhledem k tomu, že rizikový kapitál je 
významným zdrojem financování nových 
inovativních podniků, vyžaduje však silnou 
regulaci, aby bylo možné ochránit 
investory a orientovat financování na 
projekty v oblasti udržitelného rozvoje,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že rizikový kapitál je 
významným zdrojem financování nových 
inovativních podniků; vzhledem k tomu, že 
fondy kapitálového rizika, které chtějí 
investovat v různých členských státech EU, 
čelí překážkám,

vzhledem k tomu, že rizikový kapitál je 
důležitým zdrojem financování nových 
inovativních podniků; vzhledem k tomu, že 
fondy kapitálového rizika, které chtějí 
investovat v různých členských státech EU, 
čelí překážkám,

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že elektronický 
obchod a elektronické služby, včetně
elektronické správy jsou na úrovni EU i 
nadále nedostatečně rozvinuté,

H. vzhledem k tomu, že elektronický 
obchod a elektronické služby, včetně
elektronické správy a elektronického 
zdravotnictví, jsou na úrovni EU i nadále 
nedostatečně rozvinuté,

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že poštovní sektor a
podpora interoperability a spolupráce mezi 
poštovními systémy a službami mohou mít
výrazný vliv na rozvoj přeshraničního 
elektronického obchodu,

I. vzhledem k tomu, že je důležité, aby byla 
zaručena univerzální přístupnost a vysoká 
úroveň poštovních služeb; vzhledem 
k tomu, že podpora interoperability a 
spolupráce mezi poštovními systémy a 
službami mohou mít výrazný vliv na 
rozvoj přeshraničního elektronického 
obchodu,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Pascal Canfin, Christian Engström, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že elektronická správa 
autorských práv, která není prováděna 
optimálním způsobem, vede k vysoké míře 
roztříštěnosti na trhu s audiovizuálními 
produkty, což škodí podnikům v EU; 
vzhledem k tomu, že jak pro podniky, tak 
pro spotřebitele by vytvoření skutečně 
jednotného trhu s audiovizuálními 
produkty bylo přínosem,

J. vzhledem k tomu, že elektronická správa 
autorských práv, která není prováděna 
optimálním způsobem, vede k vysoké míře 
roztříštěnosti na trhu s audiovizuálními 
produkty, což škodí podnikům v EU; 
vzhledem k tomu, že za předpokladu 
plného respektování základních práv 
uživatelů internetu by jak pro podniky, tak 
pro spotřebitele bylo vytvoření skutečně 
jednotného trhu s audiovizuálními 
produkty přínosem,

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že elektronická 
správa autorských práv, která není 
prováděna optimálním způsobem, vede k 
vysoké míře roztříštěnosti na trhu s 
audiovizuálními produkty, což škodí 
podnikům v EU; vzhledem k tomu, že jak 
pro podniky, tak pro spotřebitele by 
vytvoření skutečně jednotného trhu s 
audiovizuálními produkty bylo přínosem,

J. vzhledem k tomu, že existují právní 
překážky, které brání účinnému 
přidělování licencí na autorská práva a 
které vedou k vysoké míře roztříštěnosti 
trhu s audiovizuálními produkty, což škodí 
podnikům v EU; vzhledem k tomu, že jak 
pro podniky, tak pro spotřebitele by 
vytvoření skutečně jednotného trhu s 
audiovizuálními produkty a službami bylo 
přínosem,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Pascal Canfin, Christian Engström, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že padělání a 
pirátství poškozuje důvěru podniků v 
elektronický obchod a přispívá k 
roztříštění pravidel v oblasti pravidel 
ochrany duševního vlastnictví, čímž se 
brzdí inovace na jednotném trhu,

K. vzhledem k tomu, že padělání 
poškozuje důvěru podniků v elektronický 
obchod, čímž se brzdí inovace na 
jednotném trhu,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že padělání a 
pirátství poškozuje důvěru podniků v 
elektronický obchod a přispívá k roztříštění 
pravidel v oblasti pravidel ochrany 
duševního vlastnictví, čímž se brzdí 
inovace na jednotném trhu,

K. vzhledem k tomu, že padělání 
poškozuje důvěru podniků v elektronický 
obchod a přispívá k roztříštění pravidel v 
oblasti pravidel ochrany duševního 
vlastnictví, čímž se brzdí inovace na 
jednotném trhu,

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že rozdíly ve 
fiskálních pravidlech, jakou jsou například 
zdanění příjmů právnických osob a 
oznamovací povinností týkající se DPH, 
vytvářejí závažné překážky pro 
přeshraniční transakce; vzhledem k tomu, 
že tyto překážky lze odstranit, aniž by se 
musely harmonizovat daňové sazby,

L. vzhledem k tomu, že rozdíly ve 
fiskálních pravidlech, jakou jsou například 
zdanění příjmů právnických osob a 
oznamovací povinností týkající se DPH, 
vytvářejí závažné překážky pro 
přeshraniční transakce; vzhledem k tomu, 
že koordinace vnitrostátních daňových 
politik, kterou ve své zprávě navrhuje 
Mario Monti, by pro podniky i pro občany 
byla cennou přidanou hodnotou,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Simon Busuttil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že rozdíly ve 
fiskálních pravidlech, jako je například 
zdanění příjmů právnických osob a 

L. vzhledem k tomu, že rozdíly ve 
fiskálních pravidlech mohou vytvářet
závažné překážky pro přeshraniční 
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oznamovací povinností týkající se DPH,
vytvářejí závažné překážky pro 
přeshraniční transakce; vzhledem k tomu, 
že tyto překážky lze odstranit, aniž by se 
musely harmonizovat daňové sazby,

transakce; vzhledem k tomu, že tyto 
překážky lze odstranit, aniž by se musely 
harmonizovat daňové sazby,

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že rozdíly ve 
fiskálních pravidlech, jakou jsou například
zdanění příjmů právnických osob a
oznamovací povinností týkající se DPH, 
vytvářejí závažné překážky pro
přeshraniční transakce; vzhledem k tomu, 
že tyto překážky lze odstranit, aniž by se 
musely harmonizovat daňové sazby,

vzhledem k tomu, že rozdíly ve fiskálních 
pravidlech, zejména co se týče zdanění 
příjmů právnických osob a DPH, vytvářejí 
závažné překážky pro přeshraniční 
transakce,

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že přeshraniční 
veřejné zakázky představují jen malý podíl 
celkového trhu veřejných zakázek, a to 
navzdory tomu, že podnikům v EU skýtají 
příležitosti, vzhledem k tomu, že malé a 
střední podniky mají k trhům veřejných 
zakázek omezený přístup,

M. vzhledem k tomu, že přeshraniční 
veřejné zakázky představují jen malý podíl 
celkového trhu veřejných zakázek, a to 
navzdory tomu, že podnikům v EU skýtají 
příležitosti, vzhledem k tomu, že malé a 
střední podniky mají k trhům veřejných 
zakázek omezený přístup; vzhledem 
k tomu, že veřejné orgány je třeba 
povzbuzovat k tomu, aby při vyhlašování 
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veřejných soutěží uváděly 
environmentální, sociální a inovační 
kritéria,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Catherine Soullie

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že přeshraniční 
veřejné zakázky představují jen malý podíl 
celkového trhu veřejných zakázek, a to 
navzdory tomu, že podnikům v EU skýtají 
příležitosti, vzhledem k tomu, že malé a 
střední podniky mají k trhům veřejných 
zakázek omezený přístup,

M. vzhledem k tomu, že veřejné zakázky,
jejichž objem činí přibližně 17 % 
evropského HDP, mají velký význam pro 
oživení hospodářského růstu; vzhledem 
k tomu, že přeshraniční veřejné zakázky 
představují jen malý podíl celkového trhu 
veřejných zakázek, a to navzdory tomu, že 
podnikům v EU skýtají příležitosti, 
vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky mají k trhům veřejných zakázek 
omezený přístup,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že služby se výrazně 
podílejí na ekonomickém růstu; vzhledem 
k tomu, že jednotný trh služeb není 
dostatečně rozvinut v důsledku nedostatků 
ve směrnici o službách a jejího 
opožděného provádění,

N. vzhledem k tomu, že služby se výrazně 
podílejí na ekonomickém růstu; vzhledem 
k tomu, že by mělo být provedeno 
důkladné posouzení dopadů směrnice o 
službách, pokud jde o kvalitu služeb a 
možnost veřejných orgánů zadávat 
poskytovatelům těchto služeb plnění 
požadavků ve veřejném zájmu,
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Or. en

Pozměňovací návrh 29
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že služby se výrazně 
podílejí na ekonomickém růstu; vzhledem 
k tomu, že jednotný trh služeb není
dostatečně rozvinut v důsledku nedostatků 
ve směrnici o službách a jejího 
opožděného provádění;

N. vzhledem k tomu, že služby se výrazně 
podílejí na ekonomickém růstu; vzhledem 
k tomu, že potenciál jednotného trhu 
služeb se dosud nedaří plně využívat; 
vzhledem k tomu, že směrnice o službách 
představuje důležitý krok vpřed na cestě 
zlepšování fungování jednotného trhu, ale 
vzhledem k tomu, že je třeba vynaložit 
ještě další úsilí, ale se prohloubilo 
fungování jednotného trhu v oblasti 
služeb,

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že služby se výrazně 
podílejí na ekonomickém růstu; vzhledem 
k tomu, že jednotný trh služeb není 
dostatečně rozvinut v důsledku nedostatků 
ve směrnici o službách a jejího opožděného 
provádění;

N. vzhledem k tomu, že služby se výrazně 
podílejí na ekonomickém růstu; vzhledem 
k tomu, že jednotný trh služeb není 
dostatečně rozvinut v důsledku nedostatků 
ve směrnici o službách a jejího opožděného 
provádění; a vzhledem k tomu, že odvětví, 
na něž se tato směrnice nevztahuje, by 
měla podléhat zvláštním ochranným 
právním předpisům, které by zohledňovaly 
zásadu subsidiarity a proporcionality;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 31
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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N. vzhledem k tomu, že služby se výrazně 
podílejí na ekonomickém růstu; vzhledem 
k tomu, že jednotný trh služeb není 
dostatečně rozvinut v důsledku nedostatků 
ve směrnici o službách a jejího 
opožděného provádění;

vzhledem k tomu, že služby představují 
odvětví, které má zcela prvořadý význam 
pro ekonomický růst a zaměstnanost, 
avšak vzhledem k tomu, že jednotný trh 
služeb není dostatečně rozvinut, zejména v 
důsledku nedostatků a obtíží, na něž 
členské státy narazily v rámci provádění 
směrnice o službách;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Na. vzhledem k tomu, že pokud jde o 
jednotný trh pro podniky, zajišťují 
harmonizace a kodifikace evropských 
právních předpisů v rámci jednoho 
evropského právního rámce, například 
evropského smluvního práva, vyšší právní 
jistotu pro podniky a spotřebitele, což je 
důležitým aspektem na cestě k lepšímu 
fungování jednotného trhu; 

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Podnadpis 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Úvod I. Úvod

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise nazvané „Na cestě k 
Aktu o jednotném trhu“ a zejména pak 
jeho první kapitolu nazvanou „Silný, 
udržitelný a spravedlivý růst v partnerství 
s podniky“;

1. vítá sdělení Komise nazvané „Na cestě k 
Aktu o jednotném trhu“; domnívá se, že 
tyto tři kapitoly sdělení jsou stejně důležité 
a navzájem provázané a že vyžadují 
konzistentní přístup, který nebude 
oddělovat a vytrhávat z kontextu 
jednotlivé sporné body;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Eva-Britt Svensson, Kyriakos Triantafyllides

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise nazvané „Na cestě k 
Aktu o jednotném trhu“ a zejména pak jeho 
první kapitolu nazvanou „Silný, udržitelný 
a spravedlivý růst v partnerství s podniky“;

1. bere na vědomí sdělení Komise nazvané 
„Na cestě k Aktu o jednotném trhu“ a 
zejména pak jeho první kapitolu nazvanou 
„Silný, udržitelný a spravedlivý růst v 
partnerství s podniky“;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že má-li se v Evropě 
rozvinout konkurenceschopné sociálně-
tržní hospodářství, musí v sobě právní 
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předpisy, politiky a opatření v oblasti 
jednotného trhu zahrnovat a podporovat 
odpovídající sociální rozměr; je toho
názoru, že je nutno přijmout doložku o 
horizontálním sociálním pokroku 
v podobě zastřešujícího nařízení, které by 
výslovně stanovilo, že hospodářské 
svobody musí respektovat základní 
sociální práva a že v případě konfliktu 
mají přednost základní sociální práva, a 
které by zabezpečilo a potvrdilo právo na 
hromadnou žalobu a právo na stávku, 
navrhované v protokolu o sociálním 
pokroku; zdůrazňuje, že taková 
ustanovení by byla v souladu s čl. 9 
Smlouvy o fungování Evropské unie a 
s Listinou základních práv Evropské unie 
a že je to nevhodnější způsob, jak hájit 
občany a sociální práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje zejména závazek, který 
Komise v tomto sdělení přijala, 
podporovat nové přístupy k udržitelnému 
rozvoji,

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. považuje za důležité, aby Akt 
o jednotném trhu obsahoval ambiciózní 
plán sociální ochrany a ochrany 
spotřebitele v podobě sociální doložky 
vložené do veškerých právních předpisů 
vztahujících se k vnitřnímu trhu, právních 
předpisů o službách obecného 
hospodářského zájmu, legislativního 
programu na posílení práv pracovníků, 
ambiciózního legislativního balíčku na 
ochranu spotřebitele, neboť to vnese 
zásadní změnu do každodenního života 
občanů a zajistí lepší daňovou koordinaci 
prostřednictvím harmonizace základu 
daně z příjmu právnických osob a sazby 
DPH;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam jednotného trhu pro 
konkurenceschopnost evropských 
podniků a pro růst ekonomik v EU a vítá 
celostní přístup, který byl v tomto sdělení 
zaujat;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 2 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam jednotného trhu pro 
konkurenceschopnost evropských 
podniků a pro růst ekonomik v EU a vítá 
celostní přístup, který byl v tomto sdělení 
zaujat;

2. zdůrazňuje význam jednotného trhu a 
podtrhuje, že je důležité, aby trh byl 
uveden do souladu se zájmy občanů; vítá 
celostní přístup použitý ve sdělení;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam jednotného trhu pro 
konkurenceschopnost evropských podniků 
a pro růst ekonomik v EU a vítá celostní 
přístup, který byl v tomto sdělení zaujat;

2. zdůrazňuje význam jednotného trhu pro 
konkurenceschopnost evropských podniků 
a pro růst ekonomik v EU, vyzývá Komisi  
a členské státy, aby zajistily dostatečné 
prostředky s cílem zlepšit provádění 
pravidel jednotného trhu a vítá celostní 
přístup, který byl v tomto sdělení zaujat;

Or. hu

Pozměňovací návrh 42
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam jednotného trhu pro 
konkurenceschopnost evropských podniků 
a pro růst ekonomik v EU a vítá celostní 
přístup, který byl v tomto sdělení zaujat;

2. zdůrazňuje, a to zejména v situaci 
hospodářské a finanční krize, význam 
jednotného trhu pro konkurenceschopnost 
evropských podniků, jakož i pro růst a 
stabilitu ekonomik v EU a vítá celostní 
přístup, který byl v tomto sdělení zaujat;
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Or. de

Pozměňovací návrh 43
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby z důvodu dalšího 
posílení růstu zjednodušila stávající 
evropská pravidla prostřednictvím 
harmonizace a kodifikace a aby za tímto 
účelem vypracovala příslušnou analýzu 
současné právního základu podniků a 
spotřebitelů s cílem vytvořit trvalé 
jednotné společné dílo, jako je např. 
evropské smluvní právo;

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverria

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. upozorňuje na cenu roztříštěnosti a 
výhody harmonizace pro dobré fungování 
jednotného trhu; vyzývá k větší 
transparentnosti a ke snížení 
administrativního zatížení, zejména pokud 
jde o malé a střední podniky, a s ohledem 
na to k zajištění toho, aby všechny členské 
státy bezchybně a v plném rozsahu 
provedly Small Business Act;

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá proto Komisi, aby předložila 
balíček ambiciózních opatření založený na 
jasné a koherentní strategii na podporu 
konkurenceschopnosti vnitřního trhu; 

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. navrhuje, aby Komise a členské státy 
v rámci předkládání nových legislativních 
opatření pro vnitřní trh zvýšily své úsilí o 
důsledné provádění a uplatňování zásady 
„zelenou malým a středním podnikům“, 
jak navrhuje Small Business Act a „test 
malých a středních podniků“;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Podnadpis 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. Prioritní oblast 1: inovativní jednotný 
trh

II. Obecné hodnocení

A. Inovativní jednotný trh

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Podnadpis 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. Prioritní oblast 1: inovativní jednotný trh I. Prioritní oblast 1: podpora inovací na 
evropském trhu pro urychlení přechodu 
na udržitelnější hospodářství, které 
umožní vytvoření nových pracovních míst 
v oblastech zelených technologií

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Podnadpis 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. Prioritní oblast 1: inovativní jednotný trh I. Prioritní oblast 1: inovativní a zelenější
jednotný trh

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. rozhodně podporuje vytvoření patentu 
EU a jednotného systému pro řešení 
sporů týkajících se patentů s cílem zajistit, 
aby se v rámci jednotného trhu vytvořilo 
prostředí vstřícné inovacím; zdůrazňuje, 
že finanční zátěž spojená s vícejazyčnými 

3. vítá politickou vůli k vytvoření
celoevropského patentového systému
vstřícného k malým a středním podnikům 
a doporučuje, aby této příležitosti bylo 
využito k vytváření patentů v oblasti 
inovací; připomíná otázku přístupnosti 
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patenty by zbrzdila inovace na jednotném 
trhu;

patentů a rozsahu jejich platnosti, které je 
nutno jednoznačně vymezit, aby se 
předešlo nákladnému řešení sporů; 
požaduje provedení ekonomické studie o 
dopadech současného patentového 
systému a projektu jednotného 
patentového systému na malé a střední 
podniky; připomíná, že základem 
patentového systému je společenská 
smlouva, že tento systém byl zaveden 
s ohledem na prospěch společnosti, že by 
měl podporovat šíření inovací a že by 
neměl být zneužíván k potlačování 
hospodářské soutěže; vyjadřuje politování 
nad chováním patentových trollů, které 
získávají patentová portfolia s jediným 
cílem, totiž aby vytvářely zisk na základě 
vymáhání, a nikoli proto, aby jich 
využívaly jako pobídek k podpoře inovací; 
doporučuje, aby bylo v maximální míře 
využíváno výhod systému IPR tím, že bude 
podněcováno vytváření inovačních 
seskupení a patentových sdružení nebo 
společných patentových platforem,

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. rozhodně podporuje vytvoření patentu 
EU a jednotného systému pro řešení sporů 
týkajících se patentů s cílem zajistit, aby se 
v rámci jednotného trhu vytvořilo prostředí 
vstřícné inovacím; zdůrazňuje, že finanční 
zátěž spojená s vícejazyčnými patenty by 
zbrzdila inovace na jednotném trhu;

3. rozhodně podporuje vytvoření patentu 
EU a jednotného systému pro řešení sporů 
týkajících se patentů s cílem zajistit, aby se 
v rámci jednotného trhu vytvořilo prostředí 
vstřícné inovacím; zdůrazňuje, že finanční 
zátěž spojená s vícejazyčnými patenty by 
zbrzdila inovace na jednotném trhu; 
zdůrazňuje, že jazykové problémy týkající 
se Španělska a Itálie je nutno vyřešit v co 
nejkratší možné době;
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Or. nl

Pozměňovací návrh 52
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Catherine Soullie

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. rozhodně podporuje vytvoření patentu 
EU a jednotného systému pro řešení sporů 
týkajících se patentů s cílem zajistit, aby se 
v rámci jednotného trhu vytvořilo prostředí 
vstřícné inovacím; zdůrazňuje, že finanční 
zátěž spojená s vícejazyčnými patenty by 
zbrzdila inovace na jednotném trhu;

3. rozhodně podporuje vytvoření patentu 
EU a jednotného systému pro řešení sporů 
týkajících se patentů s cílem zajistit, aby se 
v rámci jednotného trhu vytvořilo prostředí 
vstřícné inovacím; zdůrazňuje, že finanční 
zátěž spojená s vícejazyčnými patenty by 
zbrzdila inovace na jednotném trhu; velmi 
podporuje zúčastněné členské státy, aby se 
podílely na posíleném postupu 
spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. rozhodně podporuje vytvoření patentu 
EU a jednotného systému pro řešení sporů 
týkajících se patentů s cílem zajistit, aby se 
v rámci jednotného trhu vytvořilo prostředí 
vstřícné inovacím; zdůrazňuje, že finanční 
zátěž spojená s vícejazyčnými patenty by 
zbrzdila inovace na jednotném trhu;

3. rozhodně podporuje vytvoření patentu 
EU a jednotného systému pro řešení sporů 
týkajících se patentů s cílem zajistit, aby se 
v rámci jednotného trhu vytvořilo prostředí 
vstřícné inovacím; zdůrazňuje, že 
překládání patentů do většího počtu 
jazyků představuje finanční zátěž a 
zbrzdilo by inovace na jednotném trhu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 54
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. rozhodně podporuje vytvoření patentu 
EU a jednotného systému pro řešení sporů 
týkajících se patentů s cílem zajistit, aby se 
v rámci jednotného trhu vytvořilo prostředí 
vstřícné inovacím; zdůrazňuje, že finanční 
zátěž spojená s vícejazyčnými patenty by 
zbrzdila inovace na jednotném trhu;

3. rozhodně podporuje vytvoření patentu 
EU a jednotného systému pro řešení sporů 
týkajících se patentů s cílem zajistit, aby se 
v rámci jednotného trhu vytvořilo prostředí 
vstřícné inovacím; a žádá urychlené řešení 
jazykové otázky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. rozhodně podporuje vytvoření patentu 
EU a jednotného systému pro řešení sporů 
týkajících se patentů s cílem zajistit, aby se 
v rámci jednotného trhu vytvořilo prostředí 
vstřícné inovacím; zdůrazňuje, že finanční 
zátěž spojená s vícejazyčnými patenty by 
zbrzdila inovace na jednotném trhu;

3. rozhodně podporuje vytvoření patentu 
EU, který by byl vyvážený a 
nediskriminační, a jednotného systému 
pro řešení sporů týkajících se patentů s 
cílem zajistit, aby se v rámci jednotného 
trhu vytvořilo prostředí vstřícné inovacím;
zdůrazňuje, že finanční zátěž spojená s 
vícejazyčnými patenty by zbrzdila inovace 
na jednotném trhu; zdůrazňuje, že 
jednotný patentový systém EU tohoto 
druhu nesmí v žádném případě 
představovat překážku nebo působit jako 
diskriminace v rámci výměn mezi 
členskými státy a nesmí narušovat jejich 
vzájemnou hospodářskou soutěž;

Or. es
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Pozměňovací návrh 56
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. rozhodně podporuje vytvoření patentu 
EU a jednotného systému pro řešení sporů 
týkajících se patentů s cílem zajistit, aby se 
v rámci jednotného trhu vytvořilo prostředí 
vstřícné inovacím; zdůrazňuje, že finanční 
zátěž spojená s vícejazyčnými patenty by 
zbrzdila inovace na jednotném trhu;

3. rozhodně podporuje vytvoření patentu 
EU a jednotného systému pro řešení sporů 
týkajících se patentů s cílem zajistit, aby se 
v rámci jednotného trhu vytvořilo určující
prostředí vstřícné inovacím; zdůrazňuje, že 
finanční zátěž spojená s vícejazyčnými 
patenty by zbrzdila inovace na jednotném 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že zavedení patentu 
Evropské unie a jednotného patentového 
soudnictví se stane významným podnětem 
pro evropskou konkurenceschopnost, 
přispěje k zavádění nových technologií, 
podnítí investice do výzkumu a vývoje, 
pomůže při vytváření nových podniků 
a pracovních míst, přiláká zahraniční 
investiční fondy a napomůže transferu 
technologií;

Or. el

Pozměňovací návrh 58
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. podporuje iniciativu pro označování 
ekologické stopy na výrobcích a vyzývá
Komisi, aby předložila návrh na vytvoření 
reálně fungujícího společného systému 
hodnocení a označování;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. naléhavě vyzývá Komisi, aby v co 
nejkratší době představila plán 
energetické účinnosti, který povede ke 
zvýšení úspor energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. domnívá se, že Bílá kniha o dopravní 
politice by se měla zaměřovat na návrhy 
na větší rozšíření udržitelných způsobů 
dopravy, včetně jejich kombinace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 3 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3d. vybízí Komisi, aby předložila nový 
právní rámec normalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje vytvoření projektových 
dluhopisů EU s cílem podpořit inovaci na 
jednotném trhu v dlouhodobém 
horizontu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje vytvoření projektových 
dluhopisů EU s cílem podpořit inovaci na 
jednotném trhu v dlouhodobém 
horizontu;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 64
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje vytvoření projektových 
dluhopisů EU s cílem podpořit inovaci na 
jednotném trhu v dlouhodobém horizontu;

4. podporuje vytvoření projektových 
dluhopisů EU s cílem podpořit inovaci na 
jednotném trhu v dlouhodobém horizontu, 
včetně projektů týkajících se vytváření 
infrastruktur pro poskytování služeb 
v oblasti dopravy, energetiky, 
telekomunikací; zdůrazňuje, že projektové 
dluhopisy by měly nutně také sloužit 
účelům ekologické transformace našich 
ekonomik; a vyzývá Komisi, aby v tomto 
směru předložila v co nejkratší době 
konkrétní návrhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje vytvoření projektových 
dluhopisů EU s cílem podpořit inovaci na 
jednotném trhu v dlouhodobém horizontu;

4. podporuje vytvoření projektových 
dluhopisů EU s cílem podpořit inovaci na 
jednotném trhu v dlouhodobém horizontu; 
vítá návrhy podporující inovační potenciál 
podniků sociální ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 4 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje vytvoření projektových 
dluhopisů EU s cílem podpořit inovaci na 
jednotném trhu v dlouhodobém horizontu;

4. podporuje vytvoření projektových 
dluhopisů EU s cílem podpořit inovaci na 
jednotném trhu v dlouhodobém horizontu a 
financovat provádění velkých projektů 
zaměřených na přeshraniční 
infrastrukturu, zejména v oblasti 
energetiky a dopravy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Edvard Kožušník

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje vytvoření projektových 
dluhopisů EU s cílem podpořit inovaci na 
jednotném trhu v dlouhodobém horizontu;

4. podporuje vytvoření projektových 
dluhopisů EU s cílem podpořit inovaci na 
jednotném trhu v dlouhodobém horizontu 
za předpokladu, že budou existovat 
odpovídající struktury pro řízení rizik a že 
používání těchto dluhopisů bude 
podmíněno úplným zpřístupněním všech 
případných závazků;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. naléhavě vyzývá Komisi, aby provedla 
finanční audit rozpočtových priorit EU 
pro příští finanční rámec a dala prioritu 
projektům s evropskou přidanou 
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hodnotou, které jsou schopny zvýšit 
konkurenceschopnost EU a integraci 
v oblastech výzkumu, znalostí a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby podporovala 
přeshraniční investice a vytvořila 
legislativní rámec, aby mohly fondy
rizikového kapitály být bez omezení 
investovány v rámci jednotného trhu, a to 
bez ohledu na členský stát původu;

5. vyzývá Komisi, aby podporovala 
přeshraniční investice a vytvořila 
legislativní rámec umožňující regulaci 
fondů rizikového kapitálu za účelem 
ochrany investorů a s cílem orientovat 
tyto fondy na projekty v oblasti 
udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby podporovala 
přeshraniční investice a vytvořila 
legislativní rámec, aby mohly fondy 
rizikového kapitály být bez omezení 
investovány v rámci jednotného trhu, a to 
bez ohledu na členský stát původu;

5. vyzývá Komisi, aby podporovala 
přeshraniční investice a vytvořila 
legislativní rámec umožňující regulaci 
investic prostřednictvím fondů rizikového 
kapitálu v rámci jednotného trhu, a to bez 
ohledu na členský stát původu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby podporovala 
přeshraniční investice a vytvořila 
legislativní rámec, aby mohly fondy 
rizikového kapitály být bez omezení 
investovány v rámci jednotného trhu, a to 
bez ohledu na členský stát původu;

5. vyzývá Komisi, aby podporovala 
přeshraniční investice a vytvořila 
legislativní rámec, aby mohly fondy 
rizikového kapitálu být bez omezení 
investovány v rámci jednotného trhu, a to 
bez ohledu na členský stát původu, srv. 
směrnici AIFM;

Or. da

Pozměňovací návrh 72
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby podporovala 
přeshraniční investice a vytvořila 
legislativní rámec, aby mohly fondy 
rizikového kapitály být bez omezení 
investovány v rámci jednotného trhu, a to 
bez ohledu na členský stát původu;

5. vyzývá Komisi, aby podporovala 
přeshraniční investice a vytvořila rámec, 
aby mohly fondy rizikového kapitálu být 
bez omezení investovány v rámci 
jednotného trhu, a to bez ohledu na členský 
stát původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby podporovala 
přeshraniční investice a vytvořila 

5. vyzývá Komisi, aby podporovala 
přeshraniční investice a zejména pak aby
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legislativní rámec, aby mohly fondy
rizikového kapitálu být bez omezení 
investovány v rámci jednotného trhu, a to 
bez ohledu na členský stát původu;

vytvořila legislativní rámec, který by v 
rámci jednotného trhu usnadnil investiční 
činnost fondů rizikového kapitálu s tím, že 
by současně chránil zaměstnance 
společností získaných činností těchto 
fondů rizikového kapitálu před 
praktikami, jako je tzv. asset-stripping, a 
který by v sobě v plné míře zahrnoval 
informační povinnosti obsažené ve 
směrnici o správcích alternativních 
investičních fondů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnosti vytvoření evropského fondu 
rizikového kapitálu, jehož prostředky by 
bylo možné investovat v počáteční fázi 
ověřování koncepce a rozvoje podniku 
ještě před zahájením komerčních investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že sloučení prostředků 
Evropského investičního fondu a 
veřejných a soukromých investorů 
z jednotlivých členských států by umožnilo 
uspokojit specifické potřeby trhu a zajistit 
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větší objem kapitálu pro odvětví 
rizikového kapitálu v rámci potřeby 
dlouhodobých investic do inovací za 
účelem splnění ambiciózních cílů, které 
v této oblasti vytyčila strategie EU 2020;

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. je toho názoru, že návrh Komise, jehož 
cílem je zajistit, aby prostředky z fondů 
rizikového kapitálu bylo možné využívat 
a investovat bez omezení v celé Evropské 
unii, zřejmě nebude dostatečně 
komplexní, aby usnadnil navýšení 
rizikového a počátečního kapitálu pro 
malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. uznává význam veřejných zakázek, 
zejména zakázek v předobchodní fázi, a 
úlohu, kterou hrají při stimulaci inovace na 
jednotném trhu; vybízí členské státy k 
tomu, aby využívaly veřejných zakázek v 
předobchodní fázi a učinily tak rozhodující 
první krok na nové trhy, pokud jde o 
inovativní a ekologické technologie, a 
zároveň zlepšovaly kvalitu a účinnost 

6. uznává význam veřejných zakázek, 
zejména zakázek v předobchodní fázi, a 
úlohu, kterou hrají při stimulaci inovace na 
jednotném trhu; vybízí členské státy k 
tomu, aby využívaly veřejných zakázek v 
předobchodní fázi a učinily tak rozhodující
první krok na nové trhy, pokud jde o 
inovativní a ekologické technologie, a 
zároveň zlepšovaly kvalitu, účinnost, 
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veřejných služeb; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby lépe informovaly veřejné orgány 
o stávajících možnostech, pokud jde o 
veřejné zakázky v předobchodní fázi; 
vyzývá Komisi, aby posoudila, jak 
usnadnit přeshraniční společné veřejné 
zakázky;

univerzalitu a udržitelnost veřejných 
služeb; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
lépe informovaly veřejné orgány o 
stávajících možnostech, pokud jde o 
veřejné zakázky v předobchodní fázi; 
vyzývá Komisi, aby posoudila, jak 
usnadnit přeshraniční společné veřejné 
zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. uznává význam veřejných zakázek, 
zejména zakázek v předobchodní fázi, a 
úlohu, kterou hrají při stimulaci inovace na 
jednotném trhu; vybízí členské státy k 
tomu, aby využívaly veřejných zakázek v 
předobchodní fázi a učinily tak rozhodující 
první krok na nové trhy, pokud jde o 
inovativní a ekologické technologie, a 
zároveň zlepšovaly kvalitu a účinnost 
veřejných služeb; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby lépe informovaly veřejné orgány 
o stávajících možnostech, pokud jde o 
veřejné zakázky v předobchodní fázi; 
vyzývá Komisi, aby posoudila, jak 
usnadnit přeshraniční společné veřejné 
zakázky;

6. uznává význam veřejných zakázek, 
zejména zakázek v předobchodní fázi, a 
úlohu, kterou hrají při stimulaci inovace na 
jednotném trhu; vybízí členské státy k 
tomu, aby využívaly veřejných zakázek v 
předobchodní fázi a učinily tak rozhodující 
první krok na nové trhy, pokud jde o 
inovativní a ekologické technologie, a 
zároveň zlepšovaly kvalitu a účinnost 
veřejných služeb; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby lépe informovaly veřejné orgány 
o stávajících možnostech, pokud jde o 
veřejné zakázky v předobchodní fázi; 
vyzývá Komisi, aby posoudila, jak 
usnadnit přeshraniční společné veřejné 
zakázky; vyjadřuje politování nad 
nejednoznačností právních předpisů, 
pokud jde o zohlednění sociálních zřetelů 
při zadávání veřejných zakázek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Kyriakos Triantafyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. naléhavě vyzývá Komisi, aby podpořila 
úsilí veřejného sektoru o zavedení 
inovativních přístupů, využívání nových 
technologií a metod a šíření osvědčených 
postupů ve veřejné správě, které přispějí 
ke snížení byrokracie a umožní přijetí 
politik zaměřených na občana;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby vyvinula iniciativu 
s cílem výrazně zvýšit účast malých a 
středních podniků na veřejných 
zakázkách a odstranila byrokratické 
překážky, které jim brání v snadném 
přístupu k těmto zakázkám;

Or. el

Pozměňovací návrh 81
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zvýšily úsilí o sdílení zdrojů v oblasti 

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zvýšily úsilí o sdílení zdrojů v oblasti 
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inovací vytvářením inovačních seskupení a 
usnadněním účasti malých a středních 
podniků na výzkumných programech EU;

inovací vytvářením inovačních seskupení a 
usnadněním účasti malých a středních 
podniků, včetně podniků sociální 
ekonomiky, na výzkumných programech 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Eva-Britt Svensson, Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zvýšily úsilí o sdílení zdrojů v oblasti 
inovací vytvářením inovačních seskupení a 
usnadněním účasti malých a středních 
podniků na výzkumných programech EU;

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zvýšily úsilí o sdílení zdrojů v oblasti 
inovací vytvářením inovačních seskupení a 
zdůrazňováním účasti malých a středních 
podniků na výzkumných programech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zvýšily úsilí o sdílení zdrojů v oblasti 
inovací vytvářením inovačních seskupení a
usnadněním účasti malých a středních 
podniků na výzkumných programech EU;

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zvýšily úsilí o sdílení zdrojů v oblasti 
inovací vytvářením inovačních seskupení 
prostřednictvím zřizování zvláštních, 
snadno přístupných a nebyrokraticky 
řízených fondů, které usnadní účast
malých a středních podniků na 
výzkumných programech EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 84
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zvýšily úsilí o sdílení zdrojů v oblasti 
inovací vytvářením inovačních seskupení a 
usnadněním účasti malých a středních 
podniků na výzkumných programech EU;

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zvýšily úsilí o sdílení zdrojů v oblasti 
inovací vytvářením inovačních seskupení a 
usnadněním účasti malých a středních 
podniků na výzkumných programech EU 
v zájmu propagace a využívání výsledků 
vědeckého výzkumu a inovací a v zájmu 
podpory šíření a přeshraničního využívání 
výsledků výzkumu;

Or. hu

Pozměňovací návrh 85
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá návrh Komise na přezkum 
směrnice o energetické dani (2003/96/ES), 
jehož cílem je zahrnout do daně 
z energetických produktů a elektřiny i 
uhlíkovou složku, a podnítit tak při 
zachování stejné celkové výše zdanění 
přechod od rozpočtově motivovaného 
zdanění k environmentálně 
motivovanému zdanění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Catherine Soullie, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. trvá na tom, že je důležité, aby 
vynálezy byly využívány k dobrému účelu; 
podporuje myšlenku vytvoření 
Evropského patentového fondu, který by 
vytvářel patentová sdružení na základě 
systému licencí přidělovaných ve prospěch 
evropských podniků, zejména malých a 
středních inovativních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá ohlášenou iniciativu Komise 
zaměřenou na boj proti značkovému a 
produktovému pirátství, zvláště pak 
předlohy legislativních návrhů, které mají 
být předloženy v roce 2011 a které mají 
přizpůsobit právní rámec novým výzvám, 
které s sebou přináší internet, a posílit 
opatření celních úřadů v této oblasti; 
poukazuje na to, že v této souvislosti by 
bylo také možno vytvářet synergie s 
ohlášeným akčním plánem na posílení 
evropského dohledu nad trhem;

Or. de
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Pozměňovací návrh 88
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Podnadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

II. Prioritní oblast 2: jednotný 
elektronický trh

B. jednotný elektronický trh

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá návrh Komise na revizi směrnice o 
elektronických podpisech; zdůrazňuje, že 
je třeba vzájemně uznávat elektronickou 
identifikaci a elektronické ověřování 
pravosti;

8. vítá návrh Komise na revizi směrnice o 
elektronických podpisech; zdůrazňuje, že 
v rámci celé EU je třeba vzájemně uznávat 
elektronickou identifikaci a elektronické 
ověřování pravosti a žádá Komisi, aby se 
v této souvislosti zabývala zejména 
otázkami diskriminace příjemců služeb 
kvůli jejich národnosti či místu pobytu;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá návrh Komise na revizi směrnice o 
elektronických podpisech; zdůrazňuje, že 
je třeba vzájemně uznávat elektronickou 
identifikaci a elektronické ověřování 

8. bere na vědomí návrh Komise na revizi 
směrnice o elektronických podpisech; 
zdůrazňuje, že v rámci celé EU je třeba 
vzájemně uznávat elektronickou 
identifikaci a elektronické ověřování 
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pravosti; pravosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá návrh Komise na revizi směrnice o 
elektronických podpisech; zdůrazňuje, že 
je třeba vzájemně uznávat elektronickou 
identifikaci a elektronické ověřování 
pravosti;

8. vítá návrh Komise na revizi směrnice o 
elektronických podpisech s cílem vytvořit 
právní rámec pro přeshraniční uznávání a 
interoperabilitu systémů bezpečného 
elektronického ověřování; zdůrazňuje, že v 
rámci celé EU je třeba vzájemně uznávat 
elektronickou identifikaci a elektronické 
ověřování pravosti;

Or. hu

Pozměňovací návrh 92
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje význam navrhovaného 
balíčku opatření v oblasti e-mobility 
zaměřených na využívání nových 
technologií, které podpoří fungování 
účinného a udržitelného systému dopravy, 
především formou integrovaného systému 
prodeje jízdenek; vyzývá členské státy, aby 
se zasadily o urychlené provedení 
směrnice o inteligentních dopravních 
systémech;

Or. en



PE458.640v01-00 44/112 AM\856887CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 93
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je třeba překonat 
stávající překážky, které v EU brání 
fungování elektronického obchodování; 
zdůrazňuje potřebu aktivní politiky, jež 
občanům i společnostem umožní plné 
využívání tohoto nástroje, který mají 
k dispozici a jehož prostřednictvím lze 
nabízet kvalitní produkty a služby za 
konkurenční ceny; domnívá se, že 
elektronický obchod má v současné 
situaci hospodářské krize zásadní význam 
a že by mohl výrazně napomoci 
k dotvoření jednotného trhu, sloužit jako 
prostředek boje proti nerovnosti a jako 
způsob ochrany zranitelnějších 
spotřebitelů, kteří žijí v odlehlých 
oblastech nebo mají zhoršenou mobilitu, a 
mohl by být prospěšný i skupinám 
obyvatel s nízkými příjmy a malým a 
středním podnikům, pro které je vstup do 
světa elektronického obchodování 
obzvláště důležitý;

Or. es

Pozměňovací návrh 94
Eva-Britt Svensson, Christel Schaldemose, Kyriakos Triantafyllides, Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k posílení důvěry podniků v 
elektronický obchod, zejména pak 

vypouští se
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harmonizací smluvního práva tam, kde je 
to možné, a usnadněním přeshraničního 
vymáhání dluhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k posílení důvěry podniků v 
elektronický obchod, zejména pak 
harmonizací smluvního práva tam, kde je 
to možné, a usnadněním přeshraničního 
vymáhání dluhů;

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k posílení důvěry podniků a 
občanů v elektronický obchod, zejména 
pak zaručením vysoké úrovně ochrany 
spotřebitelů v této oblasti a harmonizací 
smluvního práva tam, kde je to možné;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k posílení důvěry podniků v 
elektronický obchod, zejména pak
harmonizací smluvního práva tam, kde je 
to možné, a usnadněním přeshraničního 
vymáhání dluhů;

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k posílení důvěry podniků v 
elektronický obchod. Tohoto cíle by mělo 
být dosaženo harmonizací a kodifikací 
jednotných evropských pravidel s cílem 
vytvořit jednotný evropský právní rámec, 
jako například v oblasti evropského 
smluvního práva, jehož součástí by bylo i
usnadnění přeshraničního vymáhání 
dluhů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 97
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k posílení důvěry podniků v 
elektronický obchod, zejména pak 
harmonizací smluvního práva tam, kde je 
to možné, a usnadněním přeshraničního 
vymáhání dluhů;

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k posílení důvěry podniků v 
elektronický obchod, především
usnadněním přeshraničního vymáhání 
dluhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k posílení důvěry podniků v 
elektronický obchod, zejména pak 
harmonizací smluvního práva tam, kde je 
to možné, a usnadněním přeshraničního 
vymáhání dluhů;

9. zdůrazňuje význam odstraňování 
překážek elektronického obchodu; vyzývá 
Komisi, aby přijala vhodná opatření k 
posílení důvěry podniků v elektronický 
obchod, zejména pak harmonizací 
spotřebitelského smluvního práva tam, kde 
je to možné, a usnadněním přeshraničního 
vymáhání dluhů

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 9 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k posílení důvěry podniků v 
elektronický obchod, zejména pak
harmonizací smluvního práva tam, kde je 
to možné, a usnadněním přeshraničního 
vymáhání dluhů;

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k posílení důvěry podniků v 
elektronický obchod, zejména usnadněním 
přeshraničního vymáhání dluhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverria

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k posílení důvěry podniků v 
elektronický obchod, zejména pak 
harmonizací smluvního práva tam, kde je 
to možné, a usnadněním přeshraničního 
vymáhání dluhů;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly vhodná opatření k posílení důvěry 
podniků v elektronický obchod, obzvláště
zjednodušením přeshraniční registrace 
domén pro internetové obchody, 
zlepšením úrovně platebních systémů on-
line a usnadněním přeshraničního 
vymáhání dluhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k posílení důvěry podniků v 
elektronický obchod, zejména pak 
harmonizací smluvního práva tam, kde je 
to možné, a usnadněním přeshraničního 

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k posílení důvěry podniků v 
elektronický obchod, zejména pak 
harmonizací smluvního práva tam, kde je 
to možné, aniž přitom došlo k ohrožení 
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vymáhání dluhů; spotřebitelského acquis a usnadněním 
přeshraničního vymáhání dluhů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Edvard Kožušník

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k posílení důvěry podniků v 
elektronický obchod, zejména pak 
harmonizací smluvního práva tam, kde je 
to možné, a usnadněním přeshraničního 
vymáhání dluhů;

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k posílení důvěry podniků v 
elektronický obchod usnadněním 
přeshraničního vymáhání dluhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k posílení důvěry podniků v 
elektronický obchod, zejména pak 
harmonizací smluvního práva tam, kde je 
to možné, a usnadněním přeshraničního 
vymáhání dluhů;

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k posílení důvěry podniků v 
elektronický obchod, zejména pak 
harmonizací smluvního práva tam, kde je 
to možné a účelné, a usnadněním 
přeshraničního vymáhání dluhů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 104
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k posílení důvěry podniků v 
elektronický obchod, zejména pak
harmonizací smluvního práva tam, kde je 
to možné, a usnadněním přeshraničního 
vymáhání dluhů;

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k posílení důvěry podniků v 
elektronický obchod, zejména pak 
zajištěním snadné dostupnosti kvalitních 
služeb, poskytováním spolehlivých a 
objektivních informací a zaručením větší 
právní jistoty a jednoznačnosti ve 
smluvních vztazích a bezpečnosti plateb 
všude tam, kde je to možné, a usnadněním 
přeshraničního vymáhání dluhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Othmar Karas, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby dříve, než předloží 
návrh evropského smluvního zákona, 
vyhodnotila provádění směrnice o právech 
spotřebitelů a vzala v úvahu veškeré 
příslušné platné právní předpisy EU, 
jakož i zvláštní potřeby malých a středních 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. domnívá se, že důvěru spotřebitelů 
mohou posílit důvěryhodné orgány EU či 
důvěryhodné garanční známky, které 
budou schopny zaručovat spolehlivost a 
kvalitu produktů na přeshraničním 
elektronickém trhu; domnívá se, že 
Komise by měla pro elektronický obchod 
zavést evropskou pečeť kvality, kterou 
navrhuje Evropský digitální program a 
která by byla založena na dodržování 
jasně stanovených a transparentních 
norem s tím, že dodržování těchto norem 
by bylo sledováno; domnívá se, že každý 
takovýto evropský systém garančních 
známek by se měl opírat o mechanismus 
kontroly či uplatňování těchto norem; 
domnívá se, že evropský systém kvality by 
spotřebitelům pomohl poznat spolehlivé 
internetové prodejce, umožňoval by 
odměňovat dobré postupy a podněcovat 
inovace, a pomáhal tak evropským 
firmám v jejich snahách o překročení 
hranic vnitrostátních trhů;

Or. es

Pozměňovací návrh 107
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. domnívá se, že malé a střední podniky 
by měly mít možnost využívat v Evropě 
v co největším rozsahu elektronického 
obchodování; vyjadřuje politování nad 
skutečností, že Komise nebude schopna 
předložit do roku 2012 návrh evropského 
systému řešení online sporů týkajících se 
digitálních transakcí, přestože od té doby, 
co ji k této iniciativě Parlament v září 
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roku 2001 vyzval, uplynulo již dvanáct 
let[1];

[1] Stanovisko Evropského parlamentu 
k návrhu nařízení Rady o příslušnosti a 
uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v 
občanských a obchodních věcech (Úř. 
Věst. C 146, 17.5.2001, str. 101).

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
plně provedly třetí směrnici o poštovních 
službách (2008/6/ES) s cílem usnadnit 
efektivní distribuci a sledování 
internetových nákupů;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 109
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
plně provedly třetí směrnici o poštovních 
službách (2008/6/ES) s cílem usnadnit 
efektivní distribuci a sledování 
internetových nákupů;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 110
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
plně provedly třetí směrnici o poštovních 
službách (2008/6/ES) s cílem usnadnit 
efektivní distribuci a sledování 
internetových nákupů;

10. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v rámci provádění třetí směrnice o 
poštovních službách (2008/6/ES) přijaly 
veškerá nezbytná opatření na ochranu 
pracovních podmínek, zabránily 
sociálnímu dumpingu a zajistily 
poskytování spolehlivé univerzální služby 
a zároveň také zaručily, aby všichni 
provozovatelé poskytovali slušné 
zaměstnání a slušné pracovní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. naléhavě žádá členské státy, aby 
zaručily univerzální dostupnost vysoce 
kvalitních poštovních služeb a zasadily se 
o interoperabilitu a spolupráci mezi 
poštovními systémy a službami;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Pablo Arias Echeverría

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

10a. zdůrazňuje, že je třeba na evropské 
úrovni zlepšit úroveň poštovních služeb a 
dosáhnout jejich zjednodušení, a zvýšit 
tak důvěru spotřebitelů v možnosti 
přeshraničních nákupů v jiných 
členských státech;

Or. es

Pozměňovací návrh 113
Pascal Canfin, Christian Engström, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
jednotný trh internetového audiovizuálního 
zboží zlepšením elektronické správy 
autorských práv a zároveň zajistit, aby 
držitelé práv obdrželi náležitou odměnu za 
jejich kreativní díla;

11. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
jednotný trh internetového audiovizuálního 
zboží zlepšením elektronické správy 
autorských práv tím, že budou zaručena 
základní práva uživatelů internetu, a 
zároveň zajistit, aby držitelé práv obdrželi 
za svá kreativní díla náležitou odměnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Catherine Soullie

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
jednotný trh internetového audiovizuálního 
zboží zlepšením elektronické správy 
autorských práv a zároveň zajistit, aby 
držitelé práv obdrželi náležitou odměnu za 
jejich kreativní díla;

11. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
jednotný trh internetového audiovizuálního 
zboží zlepšením elektronické správy 
autorských práv a zároveň podporovat 
inovace a kreativitu tím, že bude zajištěno, 
aby držitelé práv obdrželi za svá kreativní 
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díla náležitou odměnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Cristian Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
jednotný trh internetového audiovizuálního 
zboží zlepšením elektronické správy 
autorských práv a zároveň zajistit, aby 
držitelé práv obdrželi náležitou odměnu za 
jejich kreativní díla;

11. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
jednotný trh internetového audiovizuálního 
zboží na základě účinné správy 
autorského práva, včetně vytvoření 
celoevropského licenčního systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
jednotný trh internetového audiovizuálního 
zboží zlepšením elektronické správy 
autorských práv a zároveň zajistit, aby 
držitelé práv obdrželi náležitou odměnu za 
jejich kreativní díla;

11. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
jednotný trh internetového audiovizuálního 
zboží zlepšením elektronické správy 
autorských práv a zároveň zajistit, aby 
držitelé práv obdrželi za svá kreativní díla 
náležitou odměnu, s cílem zajistit občanům 
za rozumnou cenu spravedlivý přístup 
ke kulturním službám a statkům;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 117
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
jednotný trh internetového audiovizuálního 
zboží zlepšením elektronické správy 
autorských práv a zároveň zajistit, aby 
držitelé práv obdrželi náležitou odměnu za 
jejich kreativní díla;

11. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
jednotný trh internetového audiovizuálního 
zboží zlepšením elektronické správy 
autorských práv;

Or. da

Pozměňovací návrh 118
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
jednotný trh internetového audiovizuálního 
zboží zlepšením elektronické správy 
autorských práv a zároveň zajistit, aby 
držitelé práv obdrželi náležitou odměnu za 
jejich kreativní díla;

11. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
jednotný trh internetového audiovizuálního 
zboží zlepšením elektronické správy 
autorských práv a zároveň zajistit, aby 
držitelé práv obdrželi náležitou odměnu za 
jejich kreativní díla; doporučuje zavést 
v rámci evropského autorského práva 
a v souvislosti s koordinovanou registrací 
autorského práva a souvisejících práv 
povinnou registraci;

Or. hu

Pozměňovací návrh 119
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 11 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
jednotný trh internetového audiovizuálního 
zboží zlepšením elektronické správy 
autorských práv a zároveň zajistit, aby 
držitelé práv obdrželi náležitou odměnu za 
jejich kreativní díla;

11. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
jednotný trh internetového audiovizuálního 
zboží na základě podpory otevřených 
standardů IKT a zlepšením elektronické 
správy autorských práv a zároveň zajistit, 
aby držitelé práv obdrželi za svá kreativní 
díla náležitou odměnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyjadřuje politování nad tím, že 
v Aktu o jednotném trhu není zmíněn 
přezkum nařízení o ochranné známce 
Společenství; zdůrazňuje, že zajištění 
ochrany ochranných známek 
v prostředích off-line i on-line by mělo 
patřit mezi priority Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje potřebu zvýšení 
dostupnosti služeb poskytujících obsah 
on-line; vítá záměr Evropské komise 
předložit návrh o správě autorských práv 
s cílem zpřístupnit obsah on-line na 
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základě lepšího řízení; upozorňuje na 
potřebu zjednodušení postupu přidělování 
přeshraničních licencí a vytvoření 
systému poplatků za soukromé 
rozmnožování s cílem dosáhnout
konkurenceschopného evropského řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. domnívá se, že mezi priority Aktu o 
jednotném trhu by měl být zařazen Komisí 
provedený přezkum právních předpisů 
týkajících se ochranné známky EU a že by 
měla být v této souvislosti přijata 
příslušná opatření, která by zajistila, aby 
ochranné známky měly stejnou úroveň 
ochrany jak on-line, tak off-line;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poukazuje, že je třeba posílit boj proti 
internetovému pirátství, a to přiměřeným 
způsobem a za podpory veřejnosti 
prostřednictvím plného využití dostupných 
technologií a při dodržování základních 
práv;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 124
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Catherine Soullie, Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poukazuje, že je třeba posílit boj proti 
internetovému pirátství, a to přiměřeným 
způsobem a za podpory veřejnosti
prostřednictvím plného využití dostupných 
technologií a při dodržování základních 
práv;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zesílily boj proti internetovému pirátství a
zajistily ochranu práv duševního 
vlastnictví prostřednictvím plného využití 
dostupných technologií a při dodržování 
základních práv

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Eva-Britt Svensson, Kyriakos Triantafyllides

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poukazuje, že je třeba posílit boj proti 
internetovému pirátství, a to přiměřeným 
způsobem a za podpory veřejnosti 
prostřednictvím plného využití dostupných 
technologií a při dodržování základních 
práv;

12. poukazuje, že je třeba posílit boj proti 
internetovému pirátství, aniž by byla 
omezena možnost svobodného využívání 
internetu a za podpory veřejnosti,
prostřednictvím plného využití dostupných 
technologií a při dodržování základních 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen, Christian Engström

Návrh usnesení
Bod 12 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poukazuje, že je třeba posílit boj proti 
internetovému pirátství, a to přiměřeným 
způsobem a za podpory veřejnosti 
prostřednictvím plného využití dostupných 
technologií a při dodržování základních 
práv;

12. poukazuje, že je třeba vést boj proti 
internetovému pirátství, a to přiměřeným 
způsobem a za podpory veřejnosti, při 
dodržování základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poukazuje, že je třeba posílit boj proti 
internetovému pirátství, a to přiměřeným 
způsobem a za podpory veřejnosti 
prostřednictvím plného využití dostupných 
technologií a při dodržování základních 
práv;

12. zdůrazňuje, že v rámci boje proti 
padělání je třeba s ohledem na to, aby 
spotřebitelé a podniky měli větší důvěru 
v elektronický obchod, uvést v soulad 
internetové právní předpisy s právními 
předpisy, které platí mimo oblast 
internetu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poukazuje, že je třeba posílit boj proti 
internetovému pirátství, a to přiměřeným 
způsobem a za podpory veřejnosti 
prostřednictvím plného využití dostupných 
technologií a při dodržování základních 
práv;

12. poukazuje, že je třeba posílit boj proti 
internetovému pirátství, a to přiměřeným 
způsobem a za podpory veřejnosti 
prostřednictvím využití dostupných 
technologií a při dodržování základních 
práv a práva občanů na soukromí;
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Or. da

Pozměňovací návrh 129
Cristian Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poukazuje, že je třeba posílit boj proti 
internetovému pirátství, a to přiměřeným 
způsobem a za podpory veřejnosti 
prostřednictvím plného využití dostupných 
technologií a při dodržování základních 
práv;

12. poukazuje, že je třeba posílit boj proti 
internetovému pirátství, aby byla 
ochráněna práva autorů, a to za pomoci 
přiměřených prostředků, které budou 
spotřebitele motivovat k tomu, aby začali 
využívat legitimních služeb, při dodržování 
jejich základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poukazuje, že je třeba posílit boj proti 
internetovému pirátství, a to přiměřeným 
způsobem a za podpory veřejnosti 
prostřednictvím plného využití dostupných 
technologií a při dodržování základních 
práv;

12. poukazuje, že je třeba posílit boj proti 
internetovému pirátství, a to přiměřeným 
způsobem a za podpory veřejnosti 
prostřednictvím plného využití dostupných 
technologií a při dodržování základních 
práv; doporučuje, aby se Komise podílela 
na potírání všech forem porušování práv 
duševního vlastnictví bez ohledu na 
rozsáhlost takového obchodu a se 
zvláštním důrazem na specifické potřeby 
malých a středních podniků;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 131
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. poukazuje na to, že digitální vnitřní 
trh začne v úplnosti fungovat teprve poté, 
co se podaří zmenšit rozdíl v dostupnosti 
širokopásmového připojení mezi 
venkovskými oblastmi a městskými 
aglomeracemi;

Or. de

Pozměňovací návrh 132
Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi a členské státy 
k zavedení komplexnější ochrany práv 
duševního vlastnictví na vnitřním trhu a 
k řešení nových výzev, které s sebou nese 
internetové pirátství; zdůrazňuje, že 
základním předpokladem je zvyšovat jak u 
organizací, tak mezi občany povědomí o 
dopadech, které má padělání / kopírování 
a pirátství, prostřednictvím informování o 
důležitosti práv duševního vlastnictví a 
vzdělávání v této oblasti;

Or. el

Pozměňovací návrh 133
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Podnadpis 4 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

III. Prioritní oblast 3: jednotný trh 
příznivý pro podniky

C. Jednotný trh příznivý pro podniky

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Podnadpis 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

III. Prioritní oblast 3: jednotný trh příznivý 
pro podniky

III. Prioritní oblast 3: mobilizace 
finančních prostředků a fiskálních 
nástrojů na podporu přechodu na 
udržitelnější hospodářství

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Cornelis de Jong, Kyriakos Triantafyllides

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zlepšila přístup 
malých a středních podniků na kapitálové 
trhy zvýšením informovanosti o různých 
dostupných možnostech financování z EU, 
jako je například financování poskytované 
v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, 
Evropskou investiční bankou či z 
Evropského investičního fondu, a tím, že 
postupy financování zjednoduší a urychlí a 
zajistí, aby byly méně byrokratické;

13. vyzývá Komisi, aby zlepšila přístup 
malých a středních podniků na kapitálové 
trhy zvýšením informovanosti o různých 
dostupných možnostech financování z EU, 
jako je například financování poskytované 
v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, 
Evropskou investiční bankou či z 
Evropského investičního fondu, a tím, že 
postupy financování zjednoduší a urychlí a 
zajistí, aby byly méně byrokratické; vyzývá 
komerční banky, aby přestaly tyto 
prostředky poskytovat pouze dobře 
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zavedeným středně velkým a velkým 
podnikům, a vylučovat tak malé inovativní 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Othmar Karas, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Hans-Peter Mayer, Anna Maria 
Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zlepšila přístup 
malých a středních podniků na kapitálové 
trhy zvýšením informovanosti o různých 
dostupných možnostech financování z 
EU, jako je například financování 
poskytované v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, 
Evropskou investiční bankou či z 
Evropského investičního fondu, a tím, že 
postupy financování zjednoduší a urychlí a 
zajistí, aby byly méně byrokratické;

13. vyzývá Komisi, aby zlepšila přístup 
malých a středních podniků na kapitálové 
trhy tím, že postupy financování 
zjednoduší a urychlí a zajistí, aby byly 
méně byrokratické;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zlepšila přístup 
malých a středních podniků na kapitálové 
trhy zvýšením informovanosti o různých 
dostupných možnostech financování z EU, 
jako je například financování poskytované 
v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, 

13. vyzývá Komisi, aby zlepšila přístup 
malých a středních podniků na zvláštní a 
regulované kapitálové trhy zajištěním 
podpory pro evropskou síť burz 
zaměřených na tento typ kapitálu, ale také
zvýšením informovanosti o různých 
dostupných možnostech financování z EU, 
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Evropskou investiční bankou či z 
Evropského investičního fondu, a tím, že 
postupy financování zjednoduší a urychlí a 
zajistí, aby byly méně byrokratické;

jako je například financování poskytované 
v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, 
Evropskou investiční bankou či z 
Evropského investičního fondu, a tím, že 
postupy financování zjednoduší a urychlí a 
zajistí, aby byly méně byrokratické;

Or. fr

Pozměňovací návrh 138
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zlepšila přístup 
malých a středních podniků na kapitálové 
trhy zvýšením informovanosti o různých 
dostupných možnostech financování z EU, 
jako je například financování poskytované 
v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, 
Evropskou investiční bankou či z 
Evropského investičního fondu, a tím, že 
postupy financování zjednoduší a urychlí a 
zajistí, aby byly méně byrokratické;

13. vyzývá Komisi, aby zlepšila přístup 
malých a středních podniků na kapitálové 
trhy zvýšením informovanosti o různých
dostupných možnostech financování z EU, 
jako je například financování poskytované 
v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, 
Evropskou investiční bankou či z 
Evropského investičního fondu, a tím, že 
postupy financování zjednoduší a urychlí a 
zajistí, aby byly méně byrokratické; za tím 
účelem doporučuje celostnější přístup 
k přidělování prostředků financování;

Or. hu

Pozměňovací návrh 139
Edvard Kožušník

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zlepšila přístup 
malých a středních podniků na kapitálové 

13. vyzývá Komisi, aby zlepšila přístup 
malých a středních podniků na kapitálové 
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trhy zvýšením informovanosti o různých 
dostupných možnostech financování z EU, 
jako je například financování poskytované 
v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, 
Evropskou investiční bankou či z 
Evropského investičního fondu, a tím, že 
postupy financování zjednoduší a urychlí a 
zajistí, aby byly méně byrokratické;

trhy poskytování informací o různých 
dostupných možnostech financování z EU, 
jako je například financování poskytované 
v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, 
Evropskou investiční bankou či z 
Evropského investičního fondu, a tím, že 
postupy financování zjednoduší a urychlí a 
zajistí, aby byly méně byrokratické;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 a. vyzývá Komisi, aby podpořila 
harmonizaci a kodifikací jednotných 
evropských pravidel s cílem vytvořit 
jednotný evropský právní rámec, jako 
například v oblasti evropského smluvního 
práva, a přispěla tak k tomu, aby malé a 
střední podniky a spotřebitelé měli na 
vnitřním trhu větší právní jistotu;

Or. de

Pozměňovací návrh 141
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzdvihuje hospodářský význam 
malých a středních podniků, jakož i 
podniků v oblasti rukodělné výroby pro 
evropské hospodářství; trvá proto na tom, 
že je třeba zajistit, aby byla dobře 
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provedena zásada „zelenou malým a 
středním podnikům“, kterou prosazuje 
Small Business Act, a v rámci Aktu o 
jednotném trhu byla považována za 
prioritu;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Othmar Karas, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že pluralistická struktura 
evropského bankovního trhu umožňuje 
nejlépe uspokojovat potřeby malých a 
středních podniků a že rozmanitost 
právních modelů a obchodních cílů 
zlepšuje přístup ke zdrojům financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá ke zjednodušení povinností 
týkající se předkládání účetních výkazů a 
k odstranění zbytečné administrativní 
zátěže malých a středních podniků, včetně 
zjednodušení pravidelných kontrol 
nadměrných vyrovnávacích plateb 
a zvláštních účetních výkazů zatěžujících 
malé a střední podniky pověřené 
provozováním místních a sociálních 
služeb v obecném hospodářském zájmu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 144
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. podtrhuje nutnost posílení schopností 
malých a středních podniků v oblasti 
projektového plánování a podávání 
návrhů, včetně technické asistence a 
vhodných vzdělávacích programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá k přijetí statutu evropské 
soukromé společnosti, který by malým a 
středním podnikům zajistil řadu výhod, jež 
s sebou tento návrh přináší zejména pro 
společnosti, které chtějí provozovat 
přeshraniční obchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Simon Busuttil

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. podporuje opatření Komise zaměřené 
na snížení administrativního zatížení 
malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že k větší ochotě 
kapitálových investorů financovat malé 
podniky a mikropodniky v jejich počáteční 
fázi by přispělo, kdyby v rámci 
vnitrostátních a celoevropských trhů 
s růstovými akciemi, které v současnosti 
nefungují uspokojivým způsobem, měli 
účinnější možnosti odstoupit od investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverria

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. naléhavě vyzývá členské státy 
k úplnému provedení souboru opatření 
týkajících se zboží

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Othmar Karas, Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Anja 
Weisgerber, Andreas Schwab, Catherine Soullie, Hans-Peter Mayer, Philip Juvin, 
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Konstantinos Pupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. poukazuje na důležitost vzájemného 
propojení obchodních rejstříků a vyzývá 
Komisi, aby vytvořila jasně formulovaný 
právní rámec, který by zajistil, aby 
informace uváděné v těchto obchodních 
rejstřících byly úplné a správné;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. zdůrazňuje potřebu přijetí statutu 
evropské soukromé společnosti, který 
usnadní zakládání a provozování malých 
a středně velkých podniků v rámci 
jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverria

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. uznává důležitost maloobchodního 
sektoru, pokud jde o jeho podíl na růstu a 
tvorbě pracovních míst; vyzývá Evropskou 
komisi, aby do Aktu o jednotném trhu 



PE458.640v01-00 70/112 AM\856887CS.doc

CS

začlenila návrh evropského akčního 
plánu pro maloobchod, který by 
pojmenoval a řešil velké množství 
problémů, s nimiž se maloobchodníci a 
jejich dodavatelé v rámci jednotného trhu 
potýkají;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje význam, který má 
odstranění fiskálních překážek pro 
přeshraniční aktivity; domnívá se, že je 
zapotřebí stanovit jednoznačnější rámec v 
oblasti DPH a povinnosti podniků podávat 
zprávy s cílem omezit náklady na 
přizpůsobení a posílit 
konkurenceschopnost evropských firem;

14. zdůrazňuje význam, který má 
odstranění fiskálních překážek pro 
přeshraniční aktivity; domnívá se, že je 
zapotřebí stanovit jednoznačnější rámec v 
oblasti DPH a povinnosti podniků podávat 
zprávy s cílem podpořit uplatňování 
modelů udržitelné výroby a spotřeby,
omezit náklady na přizpůsobení, bojovat 
proti podvodům s DPH a posílit 
konkurenceschopnost evropských firem;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje význam, který má 
odstranění fiskálních překážek pro 
přeshraniční aktivity; domnívá se, že je 
zapotřebí stanovit jednoznačnější rámec v 
oblasti DPH a povinnosti podniků podávat 
zprávy s cílem omezit náklady na 

14. zdůrazňuje význam, který má 
odstranění fiskálních překážek pro 
přeshraniční aktivity; domnívá se, že je 
zapotřebí stanovit jednoznačnější 
povinnosti podniků podávat zprávy s cílem 
omezit náklady na přizpůsobení a posílit 
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přizpůsobení a posílit 
konkurenceschopnost evropských firem;

konkurenceschopnost evropských firem;

Or. da

Pozměňovací návrh 154
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje význam, který má 
odstranění fiskálních překážek pro 
přeshraniční aktivity; domnívá se, že je 
zapotřebí stanovit jednoznačnější rámec v 
oblasti DPH a povinnosti podniků podávat 
zprávy s cílem omezit náklady na 
přizpůsobení a posílit 
konkurenceschopnost evropských firem;

14. zdůrazňuje význam, který má 
odstranění fiskálních překážek pro 
přeshraniční aktivity; domnívá se, že je 
zapotřebí stanovit jednoznačnější rámec v 
oblasti DPH a povinnosti podniků podávat 
zprávy s cílem omezit náklady na 
přizpůsobení a posílit 
konkurenceschopnost evropských firem; 
vyzývá Komisi, aby formou fiskálních 
pobídek podpořila reinvestování zisků;

Or. hu

Pozměňovací návrh 155
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje význam, který má 
odstranění fiskálních překážek pro 
přeshraniční aktivity; domnívá se, že je 
zapotřebí stanovit jednoznačnější rámec v 
oblasti DPH a povinnosti podniků podávat 
zprávy s cílem omezit náklady na 
přizpůsobení a posílit 
konkurenceschopnost evropských firem;

14. zdůrazňuje význam, který má 
odstranění fiskálních překážek pro 
přeshraniční aktivity; domnívá se, že je 
zapotřebí stanovit jednoznačnější rámec v 
oblasti DPH a povinnosti podniků podávat 
zprávy s cílem omezit náklady na 
přizpůsobení a posílit 
konkurenceschopnost evropských firem; 
zdůrazňuje, že současný nevyrovnaný stav 
provádění představuje značnou překážku 
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pro firmy, které mají zájem o přeshraniční 
obchodování přes internet;

Or. es

Pozměňovací návrh 156
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje význam, který má 
odstranění fiskálních překážek pro 
přeshraniční aktivity; domnívá se, že je 
zapotřebí stanovit jednoznačnější rámec v 
oblasti DPH a povinnosti podniků podávat 
zprávy s cílem omezit náklady na 
přizpůsobení a posílit 
konkurenceschopnost evropských firem;

14. zdůrazňuje význam, který má 
odstranění fiskálních, administrativních a 
právních překážek pro přeshraniční 
aktivity; domnívá se, že je zapotřebí 
stanovit jednoznačnější rámec v oblasti 
DPH a povinnosti podniků podávat zprávy 
s cílem omezit náklady na přizpůsobení a 
posílit konkurenceschopnost evropských 
firem;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vítá záměr Komise uveřejnit zelenou 
knihu o řízení podniků a zahájit veřejné 
konzultace o poskytování informací 
týkajících se investování podniků 
z hlediska sociálních, environmentálních 
a lidských práv; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrhy v oblasti 
soukromých investic, a vytvořila tak 
účinné pobídky pro dlouhodobé, 
udržitelné a etické investice, byla schopna 
lépe koordinovat podnikové fiskální 



AM\856887CS.doc 73/112 PE458.640v01-00

CS

politiky a motivovala podniky 
k odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje význam odstranění 
legislativních překážek bránících 
přeshraničním aktivitám; vyzývá Komisi, 
aby pro všechny formy podniků vytvořila 
v rámci jednotného trhu rovné podmínky 
soutěže tím, že přijme kroky nezbytné 
k realizaci návrhů týkajících se 
evropského statutu sdružení, vzájemných 
spolků a nadací, aby předložila návrh na 
studii proveditelnosti a posouzení dopadů 
evropského statutu sdružení a vzájemných 
spolků a v řádném termínu dokončila 
posouzení dopadů statutu nadací;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. poukazuje na to, že občané se cítí být 
poškozeni nízkými úrokovými sazbami 
svých spořicích účtů v bankách a že malé 
podniky nemají žádnou nebo jen velmi 
malou možnost získat peníze za 
ekonomicky přijatelnou úrokovou sazbu; 
domnívá se proto, že by na evropské 
úrovni mělo být podporováno půjčování 
na bázi rovnocenného partnerství, 
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v případě nutnosti i formou legislativních 
úprav; podobně se také domnívá, že 
Komise by měla uvažovat o tom, jak by 
bylo na evropské úrovni možné 
podporovat a propagovat systémy 
neformálního financování (tzv. business-
angel systems) a osobního poradenství; je 
toho názoru, že všechna tato opatření by 
bylo možno kombinovat s občanským 
portálem pro malé podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Othmar Karas, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Cristian Silviu Buşoi, 
Catherine Soullie, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Hans-Peter 
Mayer, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. poukazuje na důležitost vzájemného 
propojení obchodních rejstříků a vyzývá 
Komisi, aby vytvořila jasně formulovaný 
právní rámec, který by zajistil, aby 
informace uváděné v těchto obchodních 
rejstřících byly úplné a správné;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vítá záměr přezkoumat směrnici o 
energetické dani; domnívá se, že tento 
přezkum by se měl zaměřit na to, aby v 
EU byla stanovena minimální výše daně 
za CO2, odpovídající snahám, které EU 
vyvíjí v oblasti boje proti změně klimatu, a 
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potřebě podporovat účinnější způsob 
využívání energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Othmar Karas, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Anja Weisgerber, Andreas 
Schwab, Eija-Riitta Korhola, Hans-Peter Mayer, Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vyzývá Evropskou komisi, aby do 
Aktu o jednotném trhu začlenila návrh 
evropské maloobchodní strategie, která by 
pojmenovala a řešila velké množství 
problémů, s nimiž se potýkají evropské 
podniky, když se snaží prodat své výrobky 
v maloobchodní síti v rámci jednotného 
trhu i na mezinárodních odbytištích. Tato 
strategie by měla brát v úvahu konkrétní 
požadavky jednotlivých maloobchodních 
odvětví, včetně maloobchodů s digitálním 
zbožím a luxusními a turistickými 
předměty;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že konsolidovaný základ 
daně z příjmu právnických osob by zvýšil 
transparentnost a srovnatelnost daňových 
sazeb právnických osob, čímž se zmírní 
překážky přeshraničních aktivit;

15. vítá návrhy na zavedení společného 
konsolidovaného daňového základu, který 
umožní vyrovnání podmínek hospodářské 
činnosti a výše zdanění; zdůrazňuje, že 
jednotný konsolidovaný základ daně z 
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příjmu právnických osob založený na 
zásadě minimální harmonizace by zvýšil 
transparentnost a srovnatelnost daňových 
sazeb právnických osob, čímž se zmírní 
překážky přeshraničních aktivit; 
zdůrazňuje potřebu lepší koordinace 
vnitrostátních daňových politik a 
ukončení nezdravého daňového soutěžení 
mezi členskými státy, které má škodlivé 
dopady na zaměstnanost a veřejné 
finance;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Catherine Soullie, Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že konsolidovaný základ 
daně z příjmu právnických osob by zvýšil 
transparentnost a srovnatelnost daňových 
sazeb právnických osob, čímž se zmírní 
překážky přeshraničních aktivit;

15. velmi vítá iniciativu Komise, jejímž je 
cílem je směrnice zavádějící společný 
konsolidovaný základ daně právnických 
osob a zdůrazňuje, že jednotný
konsolidovaný základ daně z příjmu 
právnických osob by zvýšil transparentnost 
a srovnatelnost daňových sazeb 
právnických osob, čímž se zmírní překážky 
přeshraničních aktivit;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že konsolidovaný základ 
daně z příjmu právnických osob by zvýšil 

15. zdůrazňuje, že je nutná lepší fiskální 
koordinace při provádění harmonizace 
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transparentnost a srovnatelnost daňových 
sazeb právnických osob, čímž se zmírní 
překážky přeshraničních aktivit;

základu daně z příjmu právnických osob a 
sazeb DPH, aby bylo možné předcházet 
nežádoucí daňové konkurenci a zaručit 
v Evropské unii spravedlivější prostředí 
pro všechny společnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 166
Simon Busuttil

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že konsolidovaný základ 
daně z příjmu právnických osob by zvýšil 
transparentnost a srovnatelnost daňových 
sazeb právnických osob, čímž se zmírní 
překážky přeshraničních aktivit;

15. zdůrazňuje, že jednotný konsolidovaný 
základ daně z příjmu právnických osob by 
zvýšil transparentnost a srovnatelnost 
daňových sazeb právnických osob, čímž se 
mohou zmírnit překážky přeshraničních 
aktivit;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Edvard Kožušník

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že konsolidovaný základ 
daně z příjmu právnických osob by zvýšil
transparentnost a srovnatelnost daňových 
sazeb právnických osob, čímž se zmírní 
překážky přeshraničních aktivit;

15. zdůrazňuje, že jednotný konsolidovaný 
základ daně z příjmu právnických osob by 
mohl zvýšit transparentnost a srovnatelnost 
daňových sazeb právnických osob, čímž se 
zmírní překážky přeshraničních aktivit;

Or. en



PE458.640v01-00 78/112 AM\856887CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 168
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že konsolidovaný základ 
daně z příjmu právnických osob by zvýšil 
transparentnost a srovnatelnost daňových 
sazeb právnických osob, čímž se zmírní 
překážky přeshraničních aktivit;

(Netýká se českého znění.)

Or. ro

Pozměňovací návrh 169
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyslovuje se pro zavedení takové 
daňové struktury, která umožní snížit 
daňové zatížení práce a podporovat 
zaměstnanost, inovace a dlouhodobé 
investice;

Or. fr

Pozměňovací návrh 170
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby zefektivnila 
postupy zadávání veřejných zakázek a 
podněcovala firmy v EU, aby se zapojily 
do přeshraničních veřejných zakázek; 
zdůrazňuje, že účast malých a středních 

16. vyzývá Komisi, aby zefektivnila 
postupy zadávání veřejných zakázek a 
podněcovala firmy v EU, aby se zapojily 
do přeshraničních veřejných zakázek; 
zdůrazňuje, že účast malých a středních 



AM\856887CS.doc 79/112 PE458.640v01-00

CS

podniků na procesu zadávání zakázek by se 
měla dále usnadnit;

podniků na procesu zadávání zakázek by se 
měla dále usnadnit; domnívá se, že vztah 
mezi EU, průmyslovými zeměmi a nově 
vznikajícími hlavními partnery musí být 
na tomto poli založen na reciprocitě, aniž 
by tím byla omezena schopnost veřejných 
orgánů, zejména v rozvíjejících se zemích, 
aby se využívalo veřejných zakázek pro 
účely obecného zájmu; očekává proto, že 
Komise předloží čísla a fakta týkající se 
stupně otevřenosti veřejných zakázek, a to 
jak v EU, tak v dalších průmyslových 
zemích, a předloží vyvážený legislativní 
návrh na zvýšení symetrie v přístupu 
k veřejným zakázkám;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby zefektivnila 
postupy zadávání veřejných zakázek a 
podněcovala firmy v EU, aby se zapojily 
do přeshraničních veřejných zakázek; 
zdůrazňuje, že účast malých a středních 
podniků na procesu zadávání zakázek by se 
měl dále usnadnit;

16. vyzývá Komisi, aby zefektivnila 
postupy zadávání veřejných zakázek a 
podněcovala firmy v EU, aby se zapojily 
do přeshraničních veřejných zakázek; 
zdůrazňuje, že účast malých a středních 
podniků, jakož i podniků sociální 
ekonomiky na procesu zadávání zakázek 
by se měla dále usnadnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Cornelis de Jong, Kyriakos Triantafyllides

Návrh usnesení
Bod 16 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby zefektivnila 
postupy zadávání veřejných zakázek a
podněcovala firmy v EU, aby se zapojily 
do přeshraničních veřejných zakázek; 
zdůrazňuje, že účast malých a středních 
podniků na procesu zadávání zakázek by 
se měl dále usnadnit;

16. vyzývá Komisi, aby zjednodušila
postupy zadávání veřejných zakázek a 
snížila tak zatížení místních orgánů a 
společností, vynakládajících velké
množství času a peněz na čistě 
byrokratické záležitosti; zdůrazňuje, že 
zjednodušení těchto postupů usnadní 
malým a středním podnikům vstup do 
procesu zadávání zakázek a umožní jim 
účast za rovnějších a spravedlivějších 
podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby zefektivnila 
postupy zadávání veřejných zakázek a 
podněcovala firmy v EU, aby se zapojily 
do přeshraničních veřejných zakázek; 
zdůrazňuje, že účast malých a středních 
podniků na procesu zadávání zakázek by se 
měl dále usnadnit;

16. vyzývá Komisi, aby zefektivnila 
postupy zadávání veřejných zakázek a 
podněcovala firmy v EU, aby se zapojily 
do přeshraničních veřejných zakázek; 
zdůrazňuje, že účast malých a středních 
podniků na procesu zadávání zakázek by se 
měl dále usnadnit a že je třeba usilovat o 
zachování jejich práv a práv jejich 
zaměstnanců v situaci, kdy vystupují v roli 
subdodavatelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 174
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriakos Triantafyllides

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby jasně stanovila, že 
veřejné orgány mohou při zadávání 
veřejných zakázek uplatňovat sociální 
kritéria, jako je vyplácení mezd v 
odpovídající standardní výši a další 
požadavky;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vítá záměr Komise přezkoumat 
pravidla zadávání veřejných zakázek, a 
uvést je tak v soulad s cíli a politikami 
EU, zjednodušit tento postup, zejména pro 
malé místní a regionální orgány, a veřejné 
zakázky ve větší míře zpřístupnit malým a 
středním podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
reciprocitu v přístupu na trhy s veřejnými 
zakázkami ve vztahu k obchodním 
partnerům v průmyslových zemích a ve 
vztahu k zemím, které na toto pole nově 
vstupují;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 177
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby prosadila klíčové 
prvky inteligentní regulace (jako je
snížení administrativní zátěže o 25 % 
v roce 2012 a plánování strategie po roce 
2012) a aby jak na úrovni EU, tak na 
úrovni členských států zavedla 
systematické provádění nezávislého 
posuzování a testu dopadů na malé a 
střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Simon Busuttil

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. podporuje návrh Komise na 
vytvoření účinných mechanismů řešení 
sporů, vyzývá nicméně Komisi k tomu, aby 
se zaměřila také na prevenci sporů, 
například zavedením ráznějších opatření, 
která by umožňovala předcházet 
nečestnému obchodnímu jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. konstatuje, že jednotný trh je 
především pevným základem pro činnost
evropských podniků, podporujícím 
zároveň i jejich globální obchodní 
aktivity; zdůrazňuje, že v oblasti 
mezinárodních veřejných zakázek by 
Komise měla vynaložit další úsilí, aby byly 
vytvořeny rovné podmínky pro evropské 
podniky a pro podniky ze třetích zemí, 
které se těchto veřejných zakázek účastní;

Or. el

Pozměňovací návrh 180
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. je toho názoru, že Komise by měla 
zvýšit své úsilí, pokud jde o 
zjednodušování přeshraničního 
bankovního styku, a odstranit za tím 
účelem veškeré stávající překážky bránící 
využívání konkurenčních systémů 
zúčtování a vypořádání plateb a zavést 
společná pravidla obchodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. domnívá se, že Komise by měla 
sponzorovat evropskou výměnu 
evropských dovedností, tak aby malé a 
střední podniky mohly využívat 
dovedností, které se uplatňují ve velkých 
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podnicích, a podporovat tímto způsobem 
synergie a osobní poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vyzývá Komisi, aby zjednodušila 
postupy zadávání veřejných zakázek 
s cílem zmenšit administrativní zátěž 
a právní nejistotu jejich zadavatelů; 
vyzývá Komisi rovněž k tomu, aby jako 
součást legislativy v oblasti veřejných 
zakázek předložila jasné a vhodné řešení 
v otázce interních zakázek („in-house“);

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vyjadřuje své kritické stanovisko 
k návrhu, který vznikl před touto 
konzultací, že by měly být přijaty nové 
právní předpisy pro koncese v oblasti 
služeb; považuje tento návrh z hlediska 
iniciativy za „zlepšování právních 
předpisů“ za kontraproduktivní, protože 
může vést k ještě větší roztříštěnosti 
pravidel v oblasti veřejných zakázek, a 
zvýšit tak právní nejistotu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 184
Simon Busuttil

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. podporuje Komisi v jejím záměru  
přezkoumat směrnici o klamavé a 
srovnávací reklamě a vyzývá Komisi, aby 
do této směrnice vložila zvláštní 
ustanovení týkající se rozšířených 
podvodných praktik, jakých se dopouštějí 
například nepoctivé katalogové firmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. navrhuje, aby Komise podpořila další 
výměnné učňovské programy a umožnila 
tak osobám, které se těchto programů 
účastní, získat pracovní zkušenosti v jiné 
evropské zemi; vybízí Komisi k rozšíření 
těchto programů, aby nezaměstnaní lidé 
byli na základě dostupnosti 
nízkoúročených půjček motivováni k 
zakládání vlastní podniků, a vybízí Komisi 
rovněž k tomu, aby jim za tímto účelem 
poskytovala technickou pomoc;

Or. en
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Pozměňovací návrh 186
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. v této souvislosti poukazuje dále také 
na to, že podniky a veřejný sektor se stále 
častěji uchylují k modelu neplacených 
praxí a stáží, aby se vyhnuly přijímání 
mladých lidí do pracovního poměru na 
základě zaměstnanecké smlouvy; aniž by 
chtěl jakýmkoliv způsobem popírat 
užitečnost těchto opatření umožňujících 
mladým lidem získat pracovní zkušenosti, 
domnívá se, že je třeba vytvořit model 
evropského systému pro uzavírání smluv o 
krátkodobém přeshraničním zaměstnání, 
který by mladým lidem umožnil získat 
zkušenosti v jiné než jejich vlastní zemi 
bez toho, aby tím pro zaměstnavatele 
vznikala jakákoliv rizika; domnívá se, že 
ke správě tohoto systému by bylo možné 
využít evropského rámce výměny 
dovedností navrhovaného v předchozím 
bodě, který by umožňoval vzájemnou 
výměnu kontaktů mezi uchazeči o 
zaměstnání a zaměstnavateli, pomáhal s 
vyřizováním administrativních formalit 
a nabízel granty do tohoto systému 
zapojeným malým a středním podnikům;
je pevně přesvědčen, že tento systém by 
přinesl značné výhody jak pro dotyčné 
mladé lidi (pracovní zkušenosti a možnost 
stálého zaměstnání, zlepšení jazykových 
znalostí, získávání dovedností atd.), tak 
pro podniky (rozvíjení přeshraničního 
obchodu, rozšiřování okruhu 
potenciálních zaměstnanců atd.) i pro EU 
jako celek (přínos v podobě sociální 
soudržnosti, příznivý efekt na obchod v 
rámci Unie a na zaměstnanost, zvyšování 
geografické mobility);

Or. en
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Pozměňovací návrh 187
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. vyzývá Komisi, aby zaujala obezřetný 
přístup k otázce veřejných a soukromých 
partnerství, a to i s ohledem na některé 
špatné zkušenosti, a navrhla jasný právní 
rámec, který nastolí právní jistotu a zajistí 
poskytovatelům i zadavatelům rovné 
podmínky, tak aby sdíleli jak výhody, tak 
rizika;

Or. fr

Pozměňovací návrh 188
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 16 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16d. vyzývá Komisi, aby umožnila 
jednoznačný právní výklad legislativy 
týkající se veřejných zakázek s ohledem 
na sociální a environmentální kritéria 
uplatňovaná při jejich zadávání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 189
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Podnadpis 5 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

IV. Prioritní oblast 4: jednotný trh pro 
služby

D. Jednotný trh služeb

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Podnadpis 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Priority

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že je třeba náležitě 
provádět směrnici o službách a zajistit 
možnost dokončit postupy na internetu, což 
by mohlo výrazně snížit provozní náklady 
podniků; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
kladla zvláštní důraz na rozvoj jednotného 
trhu s internetovými službami;

17. zdůrazňuje, že je třeba provést 
hloubkové hodnocení dopadů směrnice o 
službách, pokud jde o kvalitu služeb a 
možnost veřejných orgánů zadávat 
poskytovatelům služeb plnění požadavků 
týkajících se veřejného zájmu; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit lepší
možnost, jak vyřizovat postupy na 
internetu, což by mohlo výrazně snížit 
provozní náklady podniků; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby kladla zvláštní důraz 
na rozvoj jednotného trhu s internetovými 
službami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 192
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že je třeba náležitě 
provádět směrnici o službách a zajistit 
možnost dokončit postupy na internetu, 
což by mohlo výrazně snížit provozní 
náklady podniků; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby kladla zvláštní důraz na rozvoj 
jednotného trhu s internetovými službami;

17. zdůrazňuje, že je třeba náležitě 
provádět směrnici o službách, včetně 
zřízení plně funkčních jednotných 
kontaktních míst, umožňujících vyřizovat
na internetu postupy a formality, což 
může výrazně snížit provozní náklady 
podniků a přinést silný impuls pro 
jednotný trh služeb; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby na základě procesu 
vzájemného hodnocení společně 
pracovaly na přijetí dalších kroků 
směřujících k rozvoji jednotného trhu 
služeb; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
kladla zvláštní důraz na rozvoj jednotného 
trhu s internetovými službami;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že je třeba náležitě 
provádět směrnici o službách a zajistit 
možnost dokončit postupy na internetu, což 
by mohlo výrazně snížit provozní náklady 
podniků; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
kladla zvláštní důraz na rozvoj jednotného 
trhu s internetovými službami;

17. zdůrazňuje, že je třeba správně a 
v plném rozsahu provést směrnici o 
službách a zajistit možnost dokončit 
postupy na internetu, což by mohlo 
výrazně snížit provozní náklady podniků; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby kladla 
zvláštní důraz na rozvoj jednotného trhu s 
internetovými službami;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 194
Kyriakos Triantafyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. domnívá se, že odvětví služeb je 
klíčovým prvkem jednotného trhu; 
pochybuje, že směrnice o službách bude 
schopna zajistit vysokou kvalitu 
evropských služeb; naléhavě žádá, aby 
Komise znovu vyhodnotila dopady 
směrnice v rámci nadcházejícího 
posuzování dodržování zásad univerzality, 
cenové přiměřenosti, trvalé spolehlivosti, 
kvality a dostupnosti; vybízí členské státy 
k tomu, aby veřejný sektor podpořily a 
zajistily občanům poskytování kvalitních 
veřejných služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby v souladu 
s ustanoveními Lisabonské smlouvy a se 
zásadami subsidiarity a proporcionality 
předložila legislativní rámec, který by 
zajistil ochranu sociálních služeb 
obecného zájmu a služeb obecného 
hospodářského zájmu, jež jsou životně 
důležitou součástí evropského sociálního 
modelu, a který by umožňoval plnění 
všech jejich úkolů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 196
Eva-Britt Svensson, Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby podporovala 
rozvoj odvětví podnikových služeb a 
přijala nezbytná regulační opatření s cílem 
chránit malé a střední podniky před 
nespravedlivými obchodními praktikami
větších podniků ve velkoobchodním
sektoru;

18. vyzývá Komisi, aby podporovala 
rozvoj odvětví podnikových služeb a 
přijala nezbytná regulační opatření s cílem 
chránit malé a střední podniky před 
nespravedlivou konkurencí větších 
podniků v maloobchodním sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby podporovala 
rozvoj odvětví podnikových služeb a 
přijala nezbytná regulační opatření s 
cílem chránit malé a střední podniky před 
nespravedlivými obchodními praktikami 
větších podniků ve velkoobchodním
sektoru;

18. vyzývá Komisi, aby podporovala 
rozvoj odvětví podnikových služeb a 
posilovala úlohu malých a středních 
podniků a jejich konkurenceschopnost v 
maloobchodním sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Othmar Karas, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Cristian Silviu Buşoi, Anja 
Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Philippe Juvin, Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 18 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby podporovala 
rozvoj odvětví podnikových služeb a 
přijala nezbytná regulační opatření s cílem 
chránit malé a střední podniky před 
nespravedlivými obchodními praktikami 
větších podniků ve velkoobchodním
sektoru;

18. vyzývá Komisi, aby podporovala 
rozvoj odvětví podnikových služeb a 
přijala nezbytná regulační opatření s cílem 
chránit zejména malé a střední podniky 
před nespravedlivými obchodními
praktikami větších podniků v
maloobchodním sektoru; připomíná své 
usnesení 2008/2126 (INI) a opětovně 
naléhavě žádá Komisi, aby předložila 
návrh opatření umožňujících předcházet 
podvodným praktikám nepoctivých 
katalogových firem;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby podporovala 
rozvoj odvětví podnikových služeb a 
přijala nezbytná regulační opatření s cílem 
chránit malé a střední podniky před 
nespravedlivými obchodními praktikami 
větších podniků ve velkoobchodním
sektoru;

18. vyzývá Komisi, aby podporovala 
rozvoj odvětví podnikových služeb a 
přijala nezbytná regulační opatření s cílem 
chránit malé a střední podniky před 
nespravedlivými obchodními praktikami 
větších podniků;

Or. da

Pozměňovací návrh 200
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18 a. vyzývá Komisi, aby povzbudila a 
podpořila výrobu a poskytování velkého 
množství sociálních služeb obecného 
zájmu ze strany podniků sociální 
ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. doporučuje vytvoření 
prostředkujících agentur, které by 
shromažďovaly informace o finančních 
potřebách inovativních a udržitelných 
projektů (zejména v oblasti služeb 
všeobecného hospodářského zájmu), a 
umožňovaly jim tak za příznivějších 
podmínek snadnější vstup na finanční 
trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vítá skutečnost, že Komise se velmi 
aktivně zabývá zkoumáním nedávno 
přijatých vnitrostátních zákonů, které 
brání evropským společnostem, například 
v maloobchodním sektoru, využívat svých 
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práv účasti na vnitřním trhu v jiných 
členských státech; vyzývá Komisi, aby i 
nadále důkladně prošetřovala ustanovení 
obchodního a daňového práva, která 
diskriminují netuzemské evropské 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverria

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby na základě 
konzultace zúčastněných stran definovala 
„zjevně nepoctivé obchodní praktiky“ 
v maloobchodním odvětví; žádá Komisi, 
aby na základě toho shromáždila 
prokazatelné případy nepoctivých 
obchodních praktik; vyzývá Komisi, aby 
provedla důkladné posouzení stávajících 
vnitrostátních opatření zaměřených na 
předcházení nepoctivým obchodních 
praktikám v maloobchodním odvětví a aby 
na základě toho a při zohlednění 
hospodářské soutěže a smluvní svobody 
navrhla další opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverria

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. zdůrazňuje, že nejednotný platební 
systém představuje překážku 
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přeshraničního obchodu; vyzývá Komisi, 
aby i nadále pracovala na zdokonalování 
systému SEPA a definovala základní 
platební služby využitelné se všemi typy 
platebních karet, čímž by se zvýšila 
transparentnost transakčních nákladů 
a došlo by ke snížení poplatků za 
mezibankovní převody v rámci EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Hans-Peter Mayer

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby navrhla legislativní 
rámec pro licence na poskytování služeb, 
který by zajistil transparentnost, účinnou 
právní ochranu poskytovatelů služeb a 
právní jistotu;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 206
Edvard Kožušník

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby navrhla legislativní 
rámec pro licence na poskytování služeb, 
který by zajistil transparentnost, účinnou 
právní ochranu poskytovatelů služeb a 
právní jistotu;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby navrhla legislativní
rámec pro licence na poskytování služeb, 
který by zajistil transparentnost, účinnou
právní ochranu poskytovatelů služeb a 
právní jistotu;

19. připomíná zprávu Výboru pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů (A7-
0151/2010) o novém vývoji v oblasti 
veřejných zakázek; v souladu s touto 
zprávou trvá na tom, aby jakýkoli návrh 
právního aktu týkajícího se licencí na 
poskytování služeb byl odůvodňován vždy 
jen s ohledem na napravování 
narušeného fungování vnitřního trhu; 
upozorňuje, že taková narušení dosud 
nebyla zjištěna, a právní akt o koncesích 
na služby je tudíž zbytečný, protože 
nesměřuje ke znatelnému zlepšení 
fungování vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Philippe Juvin, Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby navrhla legislativní 
rámec pro licence na poskytování služeb,
který by zajistil transparentnost, účinnou
právní ochranu poskytovatelů služeb a 
právní jistotu;

19. bere na vědomí záměr Komise 
přijmout legislativní rámec pro licence na 
poskytování služeb; připomíná, že zásady 
vyplývající ze Smlouvy o fungování 
Evropské unie, jako je transparentnost, 
rovné zacházení, proporcionalita, 
nediskriminace a vzájemné uznávání pro 
licence na poskytování služeb již platí; 
připomíná stanovisko Evropského 
parlamentu k iniciativě v oblasti licencí 
na poskytování služeb, které je vyjádřeno 
v usnesení o novém vývoji v oblasti 
veřejných zakázek ze dne 18. května 2010, 
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podle něhož by legislativní iniciativa byla 
oprávněná jedině na základě narušení 
fungování vnitřního trhu, přičemž žádná 
taková legislativní iniciativa není patrně 
nutná, protože žádná taková narušení 
nebyla doposud zjištěna;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Cornelis de Jong, Kyriakos Triantafyllides

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby navrhla legislativní 
rámec pro licence na poskytování služeb, 
který by zajistil transparentnost, účinnou
právní ochranu poskytovatelů služeb a 
právní jistotu;

19. zdůrazňuje, že legislativní akt o 
licencích na poskytování služeb je 
vzhledem k jednoznačnosti judikatury 
Evropského soudního dvora nadbytečný;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby navrhla legislativní 
rámec pro licence na poskytování služeb, 
který by zajistil transparentnost, účinnou 
právní ochranu poskytovatelů služeb a 
právní jistotu;

19. připomíná usnesení 2009/2175 (INI) a 
žádá Komisi, aby navrhla legislativní 
rámec pro licence na poskytování služeb 
pouze v případě, že obecné zásady 
stanovené ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie (zákaz diskriminace, 
zásada rovného zacházení a 
transparentnosti) nepostačují k tomu, aby 
uspokojivě zajistily transparentnost, 
účinnou právní ochranu poskytovatelů 
služeb a právní jistotu a pokud si zavedení 
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takového právního rámce vynutí případy 
významného narušování hospodářské 
soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby navrhla legislativní 
rámec pro licence na poskytování služeb, 
který by zajistil transparentnost, účinnou 
právní ochranu poskytovatelů služeb a 
právní jistotu;

19. vyzývá Komisi, aby navrhla vhodný
legislativní rámec pro licence na 
poskytování služeb, který by umožňoval 
řešení stávajících případů narušování 
svobody poskytování služeb a zajistil 
transparentnost, rovné zacházení, účinnou 
právní ochranu hospodářských subjektů 
v rámci celé EU a právní jistotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby navrhla legislativní 
rámec pro licence na poskytování služeb, 
který by zajistil transparentnost, účinnou 
právní ochranu poskytovatelů služeb a 
právní jistotu;

19. domnívá se, že každý legislativní návrh 
týkající se licencí na poskytování služeb by 
měl definovat právní rámec, který by 
zajistil transparentnost, účinnou právní 
ochranu poskytovatelů služeb a zadavatelů 
a právní jistotu, a zároveň patřičně 
zohlednit současnou judikaturu Soudního 
dvora;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 213
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby navrhla legislativní 
rámec pro licence na poskytování služeb, 
který by zajistil transparentnost, účinnou 
právní ochranu poskytovatelů služeb a 
právní jistotu;

19. vítá v zásadě každou iniciativu v 
oblasti licencí, která přispívá k otevírání 
trhů a posílení hospodářské soutěže; 
upozorňuje na to, že evropský legislativní 
rámec pro licence na poskytování služeb
může vést k vyšší transparentnosti, právní 
jistotě, úspoře obecních výdajů a zlepšení 
kvality jedině tehdy, budou-li splněny 
určité předpoklady; obává se nicméně, že 
zastřešující evropské předpisy by mohly 
vést k preferenčnímu přidělování licencí 
ve prospěch veřejných institucí a podniků 
se smíšeným vlastnictvím a že by 
v dostatečné míře nezohledňovaly rozdílné 
struktury trhu a rozdílné podmínky 
hospodářských subjektů v různých 
hospodářských odvětvích a členských 
státech; vyzývá proto Komisi, aby 
s ohledem na zásadu subsidiarity od 
návrhu právní úpravy licencí na 
poskytování služeb upustila;

Or. de

Pozměňovací návrh 214
Othmar Karas, Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter 
Mayer

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam řádného provedení 
směrnice o odborných kvalifikacích; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby ve vhodných 

vypouští se
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případech navrhla opatření na zřízení 
celoevropských profesních průkazů;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam řádného provedení 
směrnice o odborných kvalifikacích; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby ve vhodných 
případech navrhla opatření na zřízení 
celoevropských profesních průkazů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Edvard Kožušník

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam řádného provedení 
směrnice o odborných kvalifikacích; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby ve vhodných 
případech navrhla opatření na zřízení 
celoevropských profesních průkazů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Philippe Juvin, Catherine Soullie, Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 20 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam řádného provedení 
směrnice o odborných kvalifikacích;
naléhavě vyzývá Komisi, aby ve vhodných 
případech navrhla opatření na zřízení 
celoevropských profesních průkazů;

20. zdůrazňuje význam řádného provedení 
směrnice o odborných kvalifikacích; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby ve vhodných 
případech navrhla opatření na zřízení 
celoevropských profesních průkazů a 
současně zajistila ochranu osobních 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam řádného provedení 
směrnice o odborných kvalifikacích; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby ve vhodných 
případech navrhla opatření na zřízení 
celoevropských profesních průkazů;

20. zdůrazňuje význam řádného provedení 
směrnice o odborných kvalifikacích a 
oceňuje práci vykonanou na jejím 
přepracování; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby ve vhodných případech navrhla 
opatření na zřízení celoevropských 
profesních průkazů, zejména pro 
regulovaná povolání nebo pro povolání, 
kde hrozí největší riziko podvodu 
představujícího velké nebezpečí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 219
Ildikó Gáll-Pelcz, János Áder

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá Komisi, aby v pravidelných 
časových intervalech prováděla v těsné 
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spolupráci s vnitrostátními koordinačními 
orgány určenými členskými státy a 
s organizacemi zaměstnanců a 
zaměstnavatelů na úrovni Společenství 
přezkum a aktualizaci vzájemně 
schvalovaných a v celém Společenství 
platných popisů pracovních míst 
a srovnávacích tabulek kvalifikací 
získaných odborným vzděláváním; 
domnívá se, že v nezbytných případech je 
třeba vypracovat návrhy, které zajistí 
účinnější fungování systému, a kromě 
toho i některá další opatření, která 
umožní zlepšit situaci, co se týče 
srovnatelnosti kvalifikací získaných 
odborným vzděláváním;

Or. hu

Pozměňovací návrh 220
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá záměr Evropské komise 
navrhnout legislativní reformu 
standardizačního rámce, která by se 
vztahovala rovněž na služby;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá záměr Evropské komise navrhnout 
legislativní reformu standardizačního 

21. vítá záměr Evropské komise navrhnout 
legislativní reformu standardizačního 
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rámce, která by se vztahovala rovněž na 
služby;

rámce, která by se vztahovala rovněž na 
služby; zdůrazňuje, že standardizace 
poskytování služeb by všude tam, kde se to 
ukáže jako smysluplné, měla přispět 
k vytváření vnitřního trhu a zejména pak 
musí v plné míře zohledňovat potřeby 
malých a středních podniků;

Or. de

Pozměňovací návrh 222
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Catherine Soullie, Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam, který má externí 
dimenze vnitřního trhu a zejména pak 
spolupráce v oblasti právních předpisů s 
hlavními obchodními partnery s cílem 
prosazovat sbližování právních předpisů, 
rovnocennost režimů třetích zemí a 
převzetí mezinárodních standardů ve 
větším rozsahu;

22. zdůrazňuje význam, který má externí 
dimenze vnitřního trhu a zejména pak 
spolupráce v oblasti právních předpisů s 
hlavními obchodními partnery na 
dvojstranné i mnohostranné úrovni s 
cílem prosazovat sbližování právních 
předpisů, rovnocennost režimů třetích zemí 
a převzetí mezinárodních standardů ve 
větším rozsahu; trvá na nezbytnosti zajistit 
vyšší míru spolehlivosti v oblasti 
mezinárodní obchodní výměny tím, že 
bude zaručeno dodržování zásady 
reciprocity, obzvláště na poli veřejných 
zakázek, politiky hospodářské soutěže a 
práv duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 22 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam, který má externí 
dimenze vnitřního trhu a zejména pak 
spolupráce v oblasti právních předpisů s 
hlavními obchodními partnery s cílem 
prosazovat sbližování právních předpisů, 
rovnocennost režimů třetích zemí a 
převzetí mezinárodních standardů ve 
větším rozsahu;

22. zdůrazňuje význam, který má externí 
dimenze vnitřního trhu a zejména pak 
spolupráce v oblasti právních předpisů s 
hlavními obchodními partnery s cílem 
prosazovat sbližování právních předpisů, 
rovnocennost režimů třetích zemí a 
převzetí mezinárodních standardů ve 
větším rozsahu, především v sociálních a 
environmentálních záležitostech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 224
Rafał Trzaskowski

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam, který má externí 
dimenze vnitřního trhu a zejména pak 
spolupráce v oblasti právních předpisů s 
hlavními obchodními partnery s cílem 
prosazovat sbližování právních předpisů, 
rovnocennost režimů třetích zemí a 
převzetí mezinárodních standardů ve 
větším rozsahu;

22. zdůrazňuje význam, který má externí 
dimenze vnitřního trhu a zejména pak 
spolupráce v oblasti právních předpisů s 
hlavními obchodními partnery s cílem 
prosazovat sbližování právních předpisů, 
rovnocennost režimů třetích zemí a 
převzetí mezinárodních standardů ve 
větším rozsahu; vybízí Komisi, aby 
prozkoumala stávající dohody se třetími 
zeměmi, ve kterých dochází k pronikání 
prvků vnitřního trhu i za jeho hranice, 
s ohledem na to, jak účinnou právní 
jistotu nabízejí potenciálním příjemcům;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje úlohu služeb obecného 
hospodářského zájmu a sociálních služeb 
obecného hospodářského zájmu patřících 
mezi základní práva evropských občanů a 
tvořících základní pilíř evropského 
sociálně-tržního hospodářství (a nárazník 
umožňující zmírňovat v době krize její 
dopady na občany a podniky) a vyzývá 
k vytvoření právního rámce pro sociální 
služby obecného hospodářského zájmu –
na základě čl. 14 a protokolu 26 Smlouvy 
o fungování Evropské unie –, aby bylo 
možné předejít právní nejistotě, zaručit 
veřejným orgánům možnost poskytování, 
provádění a organizování těchto služeb 
způsobem odpovídajícím požadavkům 
uživatelů a zajistit kvalitní a cenově 
dostupné univerzální služby umožňující 
využívat veřejnou dopravu, energii, vodu, 
bydlení, bankovní služby; (návrh 25)

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
nové možnosti lepšího zpřístupnění trhů 
s veřejnými zakázkami za hranicemi EU 
pro evropské podniky a zajistila tak rovné 
podmínky soutěže pro konkurenční 
evropské a zahraniční podniky, které se 
ucházejí o získání veřejných zakázek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 227
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

II. Klíčové priority
22b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
náležitě zohlednily význam inovací pro 
silný a udržitelný růst a zajistily, aby 
inovace byly patřičně financovány, a to 
zejména formou evropských projektových 
dluhopisů a na základě vytvoření 
právního rámce, který umožní investovat 
bez omezení v celé Evropě prostředky 
z fondů rizikového kapitálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. upozorňuje na to, že je důležité, aby 
byly přezkoumány právní předpisy 
vztahující se na zadávání veřejných 
zakázek a na veřejné a soukromé 
partnerství s cílem podpořit v rámci 
jednotného trhu i v místních podmínkách 
inteligentní, udržitelný růst podporující 
začlenění; zdůrazňuje potřebu jasně 
formulovaných právních předpisů, které 
budou brát v úvahu právo na stanovování 
sociálních a environmentálních doložek, 
usnadňovat přístup na tyto trhy malým a 
středním podnikům, zajišťovat 
zadavatelům zakázek právní jistotu a 
respektovat při tom současnou judikaturu 
týkající se licencí na poskytování služeb; 
podtrhuje nutnost vytvoření legislativního 
nástroje, který umožní realizovat závazky 
Evropské unie v oblasti mezinárodních 
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veřejných zakázek a zajistit tak skutečnou 
reciprocitu a transparentnost; zdůrazňuje, 
že zvýšený konkurenční tlak mezi podniky 
vede k vážnému porušování lidských a 
pracovních práv a k poškozování 
životního prostředí; vyzývá proto k tomu, 
aby součástí obchodních dohod byla 
závazná doložka sociální odpovědnosti 
podniků; (návrhy 17, 24)

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 22 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22c. poukazuje na to, že je třeba na úrovni 
EU dosáhnout určité míry harmonizace 
daní – a zabránit tak porušování 
hospodářské soutěže a nezdravé daňové 
konkurenci, která ohrožuje sociální 
ochranu a snižuje příjmy členských států 
– s cílem snížit zatížení práce a vytvořit 
pobídky pro zaměstnanost, inovace a 
dlouhodobé investice, zejména 
prostřednictvím harmonizace jednotného 
konsolidovaného základu daně z příjmu 
právnických osob a na základě koordinace 
sazeb DPH; (návrh 19)

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 22 c (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22c. zdůrazňuje, že vytvoření patentu EU 
a jednotného systému pro řešení sporů, 
jakož i zdokonalení systému správy 
autorských práv je nezbytnou podmínkou 
pro podporu inovací a kreativity v oblasti 
jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 22 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22d. připomíná, že finanční služby 
nepodléhají DPH; domnívá se, že 
finanční služby a činnosti by měly 
podléhat odpovídajícímu daňovému 
režimu a zdanění v odpovídající výši, a 
žádá proto, aby byla zavedena daň 
z finančních transakcí s tím, že prostředky 
získané z této daně by byly využity k 
zajištění lepšího fungování trhu 
omezováním spekulací a jako pomoc s 
financováním veřejných statků, 
dlouhodobých investic do růstu, 
zaměstnanosti a sociálního začlenění a k 
vyváženému snižování schodků veřejných 
financí; domnívá se, že tato daň by měla 
mít co možná nejširší základ nebo by 
v případě neúspěchu měla být zavedena 
Komisí jako první krok na úrovni EU 
formou konkrétního legislativního 
návrhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 232
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 22 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22d. zdůrazňuje, že malým a středním 
podnikům je třeba umožnit lepší přístup 
na kapitálové trhy a odstranit stávající 
fiskální překážky, které jim brání v jejich 
přeshraničních aktivitách, přijetím jasněji 
formulovaného rámce DPH a jednotného 
konsolidovaného základu pro daň 
z příjmu právnických osob, a učinit tak z 
jednotného trhu lépe fungující obchodní 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 22 e (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22e. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
reálnou ekonomiku a dlouhodobé 
investice vedoucí k růstu a tvorbě nových 
pracovních míst prostřednictvím 
inovativních finančních nástrojů, a vyzývá 
proto k zavedení projektových dluhopisů 
v evropské měně, které budou stimulovat 
celoevropské projekty strategického 
významu, zejména v oblasti energetiky, 
dopravy, digitálních infrastruktur a 
infrastruktur výzkumu a vývoje, 
k vytvoření evropské legislativy v oblasti 
fondů rizikového kapitálu a dlouhodobých 
úspor, jejichž prostředky by bylo možné 
využívat v inovativních odvětvích a 
v odvětvích s potenciálem tvorby nových 
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pracovních míst, k tomu, aby malým a 
středním podnikům byl usnadněn přístup 
k financování, a to jednak prostřednictvím 
bankám adresované výzvy k poskytování 
úvěrů, jednak vytvořením evropské sítě 
pro zvláštní a regulovanou burzu cenných 
papírů; (návrhy 15, 16)

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 22 f (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22f. žádá, aby byl posílen boj proti 
padělání, které představuje značný 
problém jak pro tvorbu pracovních míst, 
tak pro růst a rovněž i pro bezpečnost 
spotřebitelů, a aby za tím účelem byla 
zlepšována spolupráce mezi celními 
úřady, spotřebitelé dostávali náležité 
informace, zejména o padělaném zboží, 
které se prodává na internetu, a došlo 
k posílení  dialogu o těchto otázkách 
s obchodními partnery, zejména s Čínou, 
a rovněž o problému s udáváním země 
původu („made in“); (návrh 3)

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 22 g (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22g. vyzývá k vytvoření jednotného trhu 
pro internetové obchodování 
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s audiovizuálním zbožím za podmínek, 
které by zajišťovaly odpovídající odměny 
pro držitele práv, a umožňovaly tímto 
způsobem zpřístupnění kulturních statků 
co nejširšímu okruhu lidí; naléhavě 
vyzývá k přijetí zvláštních opatření, která 
zvýší důvěru podniků a spotřebitelů 
v elektronický obchod (jako je například 
směrnice o elektronickém podpisu), a 
umožní tak využít v plné míře potenciál 
elektronického trhu a posílit ochranu 
údajů a soukromí na internetu; (návrhy 2, 
5)

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
podnikla veškeré kroky potřebné k oživení 
rozvoje elektronického obchodování 
v rámci jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
návrh legislativních nástrojů, které zvýší
pružnost postupů zadávání veřejných 
zakázek a omezí jejich byrokratičnost, tak 
aby se těchto postupů spojených se 
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získáváním veřejných zakázek mohly 
snadněji účastnit i malé a střední 
podniky; vybízí členské státy k tomu, aby 
veřejných zakázek využívaly ke 
stimulování trhu s inovativními a 
zelenými technologiemi;

Or. en


