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Pozměňovací návrh 1
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na sdělení Komise ze dne 
13. dubna 2011 nazvané Akt o jednotném 
trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení 
hospodářského růstu a posílení důvěry –
„Společně pro nový růst“ 
(KOM(2011)0206),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Heide Rühle

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. září 
2010 o spravedlivých příjmech pro 
zemědělce: lepší fungování potravinového 
řetězce v Evropě¹,

¹Přijaté texty, P7_TA_PROV(2010)0302

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Právní východisko 28 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na sdělení Komise ze dne 
28. října 2009 o lepším fungování 
potravinového řetězce v Evropě 
(KOM(2009)0591),

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Evropou se šíří 
znepokojivá vlna protekcionismu,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Evropou se šíří 
znepokojivá vlna protekcionismu,

A. vzhledem k tomu, že pro plné využití 
potenciálu vnitřního trhu je třeba se 
vyhnout protekcionismu, zvláště v době 
krize,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Heide Rühle
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že maloobchodní 
trh jako hlavní spotřebitel energie a 
producent odpadu může zásadním 
způsobem přispět k udržitelnosti včetně 
energetických cílů Evropské unie 20-20-
20,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. Vzhledem k tomu, že se nedaří 
dostatečně uplatňovat obchodní potenciál 
pro přeshraniční on-line obchod 
v důsledku různých překážek, jako jsou 
jazykové bariéry, nejistota systému, 
nepřiměřené a nedostatečné informace, 
nedostatek správní koordinace a 
spolupráce, kvůli nimž se spotřebitelé 
zdráhají nakupovat on-line od 
maloobchodníků v jiných členských 
státech a maloobchodníci nejsou ochotni 
prodávat přes hranice,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že zemědělci 
získávají stále menší díl přidané hodnoty 
vytvářené potravinovým řetězcem, zatímco 
podíl potravinářského průmyslu, 
velkoobchodu a odvětví distribuce se 
zvýšil, a vzhledem k tomu, že řádné
fungování potravinového řetězce je 
nutným předpokladem pro zajištění 
dlouhodobých vyhlídek zemědělství,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že odvětví maloobchodu je 
hnací silou růstu, konkurenceschopnosti a 
pracovních míst v Evropě a hraje klíčovou 
úlohu při dosahování cílů strategie 
EU 2020;

1. zdůrazňuje, že odvětví maloobchodu je 
hnací silou růstu, konkurenceschopnosti a 
pracovních míst v Evropě a hraje 
významnou úlohu při dosahování 
jednotlivých cílů strategie EU 2020;

Or. hu

 Pozměňovací návrh 10
António Fernando Correia De Campos

 Návrh usnesení 
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na skutečnost, že 
maloobchodníci nabízejí různorodé a 
moderní způsoby prodeje zboží a služeb a 
přispívají k možnosti volby pro spotřebitele 
a pružným pracovním příležitostem, 

2. poukazuje na skutečnost, že 
maloobchodníci nabízejí různorodé a 
moderní způsoby prodeje zboží a služeb a 
přispívají k možnosti a větší rozmanitosti
volby pro spotřebitele a pružným 
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zejména pro mladé lidi; pracovním příležitostem, zejména pro 
mladé lidi;

Or. pt

Pozměňovací návrh 11
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na skutečnost, že 
maloobchodníci nabízejí různorodé a 
moderní způsoby prodeje zboží a služeb a 
přispívají k možnosti volby pro spotřebitele 
a pružným pracovním příležitostem, 
zejména pro mladé lidi;

2. konstatuje, že maloobchodníci nabízejí 
různorodé a moderní způsoby prodeje 
zboží a služeb a přispívají k možnosti 
volby pro spotřebitele i pružným 
pracovním příležitostem, zejména pro 
mladé lidi; zdůrazňuje, že je nutné 
investovat do vysoce kvalifikované práce, 
protože to přispěje k dalšímu rozvoji 
tohoto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na skutečnost, že 
maloobchodníci nabízejí různorodé a 
moderní způsoby prodeje zboží a služeb a 
přispívají k možnosti volby pro spotřebitele 
a pružným pracovním příležitostem, 
zejména pro mladé lidi;

2. poukazuje na skutečnost, že 
maloobchodníci nabízejí různorodé a 
moderní způsoby prodeje zboží a služeb a 
přispívají k možnosti volby pro spotřebitele 
a pracovním příležitostem, zejména pro 
mladé lidi;

Or. it
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Pozměňovací návrh 13
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na skutečnost, že 
maloobchodníci nabízejí různorodé a 
moderní způsoby prodeje zboží a služeb a 
přispívají k možnosti volby pro spotřebitele 
a pružným pracovním příležitostem, 
zejména pro mladé lidi;

2. poukazuje na skutečnost, že 
maloobchodníci nabízejí různorodé a 
moderní způsoby nákupu a prodeje zboží a 
služeb a přispívají k možnosti volby pro 
spotřebitele a pružným pracovním 
příležitostem, zejména pro mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na skutečnost, že 
maloobchodníci nabízejí různorodé a 
moderní způsoby prodeje zboží a služeb a
přispívají k možnosti volby pro spotřebitele 
a pružným pracovním příležitostem, 
zejména pro mladé lidi;

2. poukazuje na skutečnost, že 
maloobchodníci nabízejí různorodé a 
moderní způsoby nákupu a prodeje zboží a 
služeb, které přispívají k možnosti volby 
pro spotřebitele a pružným pracovním 
příležitostem, zejména pro mladé lidi a 
jinak dlouhodobě nezaměstnané; zastává 
názor, že další optimalizace nákupních a 
prodejních postupů prostřednictvím 
maloobchodního dodavatelského řetězce 
od výzkumu trhu a uvádění výrobků na 
trh po vztahy s dodavateli, logistiku, 
skladové hospodářství i nakládání 
s vadným zbožím a stížnostmi spotřebitelů 
zlepší konkurenceschopnost 
maloobchodního odvětví EU, sníží ceny 
pro spotřebitele a zlepší kvalitu služeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 2a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že počet osob 
zaměstnaných na čtvereční metr 
maloobchodní plochy klesá s růstem 
prodejní plochy, a proto zdůrazňuje, že 
zvláště malé obchody přispívají k tvorbě 
většího počtu pracovních míst;

Or. en

 Pozměňovací návrh 16
António Fernando Correia De Campos

 Návrh usnesení 
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá orgány EU, aby oblasti 
maloobchodu přikládaly nejvyšší 
politickou prioritu, jakožto pilíři Aktu 
o jednotném trhu;

3. vyzývá orgány EU, aby oblasti 
maloobchodu přikládaly nejvyšší 
politickou prioritu, jakožto pilíři Aktu 
o jednotném trhu a faktoru obnovy důvěry 
Evropanů v jednotný trh;

Or. pt

Pozměňovací návrh 17
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá orgány EU, aby oblasti 
maloobchodu přikládaly nejvyšší
politickou prioritu, jakožto pilíři Aktu 

3. vyzývá orgány EU, aby oblasti 
maloobchodu přikládaly odpovídající
politickou prioritu, jakožto pilíři Aktu 
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o jednotném trhu; o jednotném trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 18
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá orgány EU, aby oblasti 
maloobchodu přikládaly nejvyšší 
politickou prioritu, jakožto pilíři Aktu 
o jednotném trhu;

3. vyzývá orgány EU, aby oblasti 
maloobchodu přikládaly nejvyšší 
politickou prioritu, jakožto důležitému 
prvku Aktu o jednotném trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 19
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že různé 
překážky brání maloobchodnímu odvětví 
v naplnění jeho potenciálu; zdůrazňuje, že 
je nutné je bezodkladně odstranit;

5. vyjadřuje politování nad tím, že různé 
překážky brání maloobchodnímu odvětví 
v naplnění jeho potenciálu on-line i off-
line; zdůrazňuje, že je nutné je 
bezodkladně odstranit;

Or. en

 Pozměňovací návrh 20
António Fernando Correia De Campos

 Návrh usnesení 
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Zdůrazňuje, že maloobchodníci a 
dodavatelé mají společnou odpovědnost při 
dosahování účinnějšího a spravedlivějšího 
maloobchodního trhu;

6. Zdůrazňuje, že maloobchodníci a 
dodavatelé mají společnou odpovědnost při 
dosahování účinnějšího, 
transparentnějšího a spravedlivějšího 
maloobchodního trhu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 21
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba se v prvé řadě 
zaměřit na účinné prosazování zásad 
Smlouvy, platných předpisů a nástrojů 
vnitřního trhu a samoregulace, spíše než 
přijímat regulační přístup;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba se v prvé řadě 
zaměřit na účinné prosazování zásad 
Smlouvy, platných předpisů a nástrojů 
vnitřního trhu a samoregulace, spíše než 
přijímat regulační přístup;

7. domnívá se, že je třeba se v prvé řadě 
zaměřit na účinné prosazování zásad 
Smlouvy, platných předpisů a nástrojů 
vnitřního trhu a samoregulace; upozorňuje 
však, že samoregulace sama o sobě 
nemůže regulaci plně nahradit, zvláště 
z hlediska vymáhání a sankcí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba se v prvé řadě 
zaměřit na účinné prosazování zásad 
Smlouvy, platných předpisů a nástrojů 
vnitřního trhu a samoregulace, spíše než
přijímat regulační přístup;

7. domnívá se, že je třeba se v prvé řadě 
zaměřit na účinné prosazování zásad 
Smlouvy, platných předpisů a nástrojů 
vnitřního trhu, samoregulace a případně 
přijímat regulační přístup;

Or. it

Pozměňovací návrh 24
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba se v prvé řadě 
zaměřit na účinné prosazování zásad 
Smlouvy, platných předpisů a nástrojů 
vnitřního trhu a samoregulace, spíše než 
přijímat regulační přístup;

7. domnívá se, že je třeba se v prvé řadě 
zaměřit na účinné prosazování zásad 
Smlouvy, platných předpisů a nástrojů 
vnitřního trhu, stávajícího regulačního 
rámce pro podmínky zaměstnávání a 
samoregulace, nežli bude zvažován 
regulační přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba se v prvé řadě 
zaměřit na účinné prosazování zásad 
Smlouvy, platných předpisů a nástrojů
vnitřního trhu a samoregulace, spíše než 
přijímat regulační přístup;

7. domnívá se, že je třeba se v prvé řadě 
zaměřit na účinné prosazování zásad 
Smlouvy, platných předpisů a nástrojů 
vnitřního trhu a samoregulace spolu 
s posilováním účinnosti platných právních 
předpisů;

Or. hu

Pozměňovací návrh 26
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby povzbuzovaly maloobchodní 
zaměstnavatele a zástupce pracovníků 
k zahájení dialogu s cílem zajistit řešení 
na odvětvové úrovni, která budou 
podporovat hospodářskou soutěž nikoli na 
úkor pracovních podmínek a pracovních 
míst; zastává názor, že kolektivní 
vyjednávání je uznáváno jako hybná síla 
růstu a tvorby pracovních míst a chrání je 
Listina základních práv; zdůrazňuje, že 
pokud neexistují sociální partneři nebo 
nefunguje sociální dialog, je úkolem 
veřejných orgánů chránit pracovníky 
proti zneužívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Anna Hedh

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

7b. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby povzbuzovaly maloobchodní 
zaměstnavatele a zástupce pracovníků 
k zahájení dialogu s cílem zajistit řešení 
na odvětvové úrovni, která budou 
podporovat hospodářskou soutěž nikoli na 
úkor pracovních podmínek a pracovních 
míst; zastává názor, že kolektivní 
vyjednávání je uznáváno jako hybná síla 
růstu a tvorby pracovních míst a hraje 
klíčovou úlohu při dosahování cílů 
strategie EU 2020 a mělo by být 
podporováno jako prostředek 
přizpůsobování potřeb zaměstnavatelů a
pracovníků v kontextu stávajícího 
hospodářského prostředí; zdůrazňuje, že 
pokud neexistují sociální partneři nebo 
nefunguje sociální dialog, je úkolem 
veřejných orgánů chránit pracovníky 
proti zneužívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
António Fernando Correia De Campos

 Návrh usnesení 
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že restriktivní vnitrostátní 
předpisy, odlišné výklady a nedostatečné 
vymáhání brání volnému pohybu zboží a 
služeb v EU; zdůrazňuje, že požadavky na 
doplňující testy a registrace, neuznávání 
osvědčení a standardů, územní omezení 
dodávek a podobná opatření zvyšují 
náklady spotřebitelů i maloobchodníků, 
především malých a středních podniků;

8. domnívá se, že restriktivní vnitrostátní 
předpisy, odlišné výklady a nedostatečné 
vymáhání brání volnému pohybu zboží a 
služeb v EU; zdůrazňuje, že požadavky na 
doplňující testy a registrace, neuznávání 
osvědčení a standardů, územní omezení 
dodávek a podobná opatření zvyšují 
náklady spotřebitelů i maloobchodníků, 
především malých a středních podniků, a 
tím omezují potenciál jednotného trhu 
jakožto služby Evropanům a podnikům;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 29
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že restriktivní vnitrostátní 
předpisy, odlišné výklady a nedostatečné 
vymáhání brání volnému pohybu zboží a 
služeb v EU; zdůrazňuje, že požadavky na 
doplňující testy a registrace, neuznávání 
osvědčení a standardů, územní omezení 
dodávek a podobná opatření zvyšují 
náklady spotřebitelů i maloobchodníků, 
především malých a středních podniků;

8. domnívá se, že restriktivní vnitrostátní 
předpisy, odlišné výklady a nedostatečné 
vymáhání brání volnému pohybu zboží a 
služeb v EU; zdůrazňuje, že požadavky na 
doplňující testy a registrace, neuznávání 
osvědčení a standardů, územní omezení 
dodávek a podobná opatření, v případě, že 
nejsou odůvodněná potřebou zajistit 
sociální a/nebo územní funkci, zvyšují 
náklady spotřebitelů i maloobchodníků, 
především malých a středních podniků;

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 8a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že dobře fungující dohled 
nad trhem a třetí stranou zajišťovaný 
systém certifikace povede k větší důvěře 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Louis Grech
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Návrh usnesení
Bod 8b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. naléhavě žádá Komisi, aby zlepšila 
jednotný trh pro maloobchod na základě 
konzultací ex ante a ex post s malými a 
středními podniky v procesu přijímání 
jakýchkoli opatření, která by mohla 
ovlivnit konkurenceschopnost a míry 
zaměstnanosti mikropodniků a malých 
podniků, s cílem zvýšit jejich ekonomické, 
sociální a environmentální výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Iliana Ivanova

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. uznává, že je potřeba, aby byl v rámci 
EU proveden další rozbor cenových 
rozdílů, aby se spotřebitelům zajistila 
transparentnost cen, aniž by byly dotčeny 
vnitrostátní fiskální a pracovněprávní 
předpisy;

9. uznává, že je potřeba, aby byl v rámci 
EU proveden a zveřejněn další rozbor 
cenových rozdílů, aby se spotřebitelům 
zajistila transparentnost cen, aniž by byly 
dotčeny vnitrostátní fiskální a 
pracovněprávní předpisy;

Or. en

 Pozměňovací návrh 33
António Fernando Correia De Campos

 Návrh usnesení 
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. uznává, že je potřeba, aby byl v rámci 
EU proveden další rozbor cenových 

9. uznává, že je potřeba, aby byl v rámci 
EU proveden další rozbor cenových 
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rozdílů, aby se spotřebitelům zajistila 
transparentnost cen, aniž by byly dotčeny 
vnitrostátní fiskální a pracovněprávní 
předpisy;

rozdílů, aby se spotřebitelům zajistila 
transparentnost a konkurenceschopnost
cen, aniž by byly dotčeny vnitrostátní 
fiskální a pracovněprávní předpisy, což by 
přispělo k uvědomnělejšímu výběru a 
zároveň k větší důvěře v přeshraničním 
obchodě;

Or. pt

Pozměňovací návrh 34
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. uznává, že je potřeba, aby byl v rámci 
EU proveden další rozbor cenových 
rozdílů, aby se spotřebitelům zajistila 
transparentnost cen, aniž by byly dotčeny 
vnitrostátní fiskální a pracovněprávní 
předpisy;

9. uznává, že je potřeba, aby byl v rámci 
EU proveden další rozbor cenových 
rozdílů, aby se spotřebitelům zajistila 
transparentnost cen, aniž by byly dotčeny 
vnitrostátní a evropské fiskální a 
pracovněprávní předpisy;

Or. it

Pozměňovací návrh 35
Morten Løkkegaard, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. uznává, že je potřeba, aby byl v rámci 
EU proveden další rozbor cenových 
rozdílů, aby se spotřebitelům zajistila 
transparentnost cen, aniž by byly dotčeny 
vnitrostátní fiskální a pracovněprávní 
předpisy;

9. uznává, že je potřeba, aby byl proveden 
další rozbor příčin cenových rozdílů 
v celém dodavatelském řetězci na základě 
přiměřených statistických nástrojů a aniž 
by byly dotčeny vnitrostátní fiskální a 
pracovněprávní předpisy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. uznává, že je potřeba, aby byl v rámci 
EU proveden další rozbor cenových 
rozdílů, aby se spotřebitelům zajistila 
transparentnost cen, aniž by byly dotčeny 
vnitrostátní fiskální a pracovněprávní 
předpisy;

9. uznává, že je potřeba, aby byl v rámci 
EU proveden další rozbor cenových 
rozdílů, aby se spotřebitelům zajistila vyšší 
transparentnost a srovnatelnost cen, aniž 
by byly dotčeny vnitrostátní fiskální a 
pracovněprávní předpisy; v tomto ohledu 
připomíná význam pravidelného 
shromažďování cen srovnatelného zboží 
ve všech členských státech a také nutnost 
aktivní spolupráce národních statistických 
úřadů v této oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Olga Sehnalová

 Návrh usnesení 
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. uznává, že je potřeba, aby byl v rámci 
EU proveden další rozbor cenových 
rozdílů, aby se spotřebitelům zajistila 
transparentnost cen, aniž by byly dotčeny 
vnitrostátní fiskální a pracovněprávní 
předpisy;

9. uznává, že je potřeba, aby byl v rámci 
EU proveden další rozbor cenových 
rozdílů, aby se spotřebitelům zajistila 
transparentnost cen, aniž by byly dotčeny 
vnitrostátní fiskální a pracovněprávní 
předpisy; zdůrazňuje, že maximální 
informovanost spotřebitele by měla hrát 
při srovnávání cen výrobků a služeb v 
rámci celé EU klíčovou roli;

Or. cs
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Pozměňovací návrh 38
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v plném rozsahu a bezchybně provedly 
vnitřní trh – konkrétně balíček požadavků 
o uvádění výrobků na trh, směrnici o 
službách, směrnici o opožděných platbách, 
směrnici o elektronickém obchodu a Small 
Business Act –, a rovněž tak odstranily 
překrývání a snížily administrativní zátěž;

10. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v plném rozsahu a bezchybně provedly 
vnitřní trh – konkrétně balíček požadavků 
o uvádění výrobků na trh, směrnici o 
službách, směrnici o opožděných platbách, 
směrnici o elektronickém obchodu, Small 
Business Act a směrnice o nekalých 
obchodních praktikách –, a rovněž tak 
odstranily překrývání a snížily 
administrativní zátěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v plném rozsahu a bezchybně provedly 
vnitřní trh – konkrétně balíček požadavků 
o uvádění výrobků na trh, směrnici 
o službách, směrnici o opožděných 
platbách, směrnici o elektronickém 
obchodu a Small Business Act –,
a rovněž tak odstranily překrývání a snížily 
administrativní zátěž;

10. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v plném rozsahu a bezchybně provedly 
právní předpisy v oblasti maloobchodu na 
vnitřním trhu – konkrétně balíček 
požadavků o uvádění výrobků na trh, 
směrnici o službách, směrnici 
o opožděných platbách, směrnici 
o elektronickém obchodu a Small Business 
Act – a právní předpisy týkající se 
sociálních a pracovních práv a rovněž tak 
odstranily překrývání a snížily 
administrativní zátěž;

Or. it
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Pozměňovací návrh 40
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v plném rozsahu a bezchybně provedly 
vnitřní trh – konkrétně balíček požadavků 
o uvádění výrobků na trh, směrnici o 
službách, směrnici o opožděných platbách, 
směrnici o elektronickém obchodu a Small 
Business Act –, a rovněž tak odstranily 
překrývání a snížily administrativní zátěž;

10. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v plném rozsahu a bezchybně provedly 
vnitřní trh – konkrétně balíček požadavků 
o uvádění výrobků na trh, směrnici o 
službách, směrnici o opožděných platbách, 
směrnici o elektronickém obchodu, Small 
Business Act a právní předpisy v oblasti 
hospodářské soutěže –, a rovněž tak 
odstranily překrývání a snížily 
administrativní zátěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v plném rozsahu a bezchybně provedly 
vnitřní trh – konkrétně balíček požadavků 
o uvádění výrobků na trh, směrnici o 
službách, směrnici o opožděných platbách, 
směrnici o elektronickém obchodu a Small 
Business Act –, a rovněž tak odstranily 
překrývání a snížily administrativní zátěž;

10. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v plném rozsahu a bezchybně provedly 
právní a správní předpisy pro vnitřní trh –
konkrétně balíček požadavků o uvádění 
výrobků na trh, směrnici o službách, 
směrnici o opožděných platbách, směrnici 
o elektronickém obchodu a Small Business 
Act –, a rovněž tak odstranily překrývání a 
snížily administrativní zátěž;

Or. en

 Pozměňovací návrh 42
António Fernando Correia De Campos
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 Návrh usnesení 
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. Povzbuzuje podnikatelské svazy 
podporované Komisí, aby zúčastněným 
subjektům poskytovaly více informací, 
lepší odbornou přípravu a právní 
poradenství ohledně jejich práv a nástrojů, 
které mají k dispozici, například sítě 
SOLVIT;

12. Povzbuzuje podnikatelské svazy 
podporované Komisí, aby zúčastněným 
subjektům poskytovaly více informací, 
lepší odbornou přípravu a právní 
poradenství ohledně jejich práv a nástrojů, 
které mají k dispozici, například sítě 
SOLVIT, a aby podněcovaly vzájemnou 
výměnu zkušeností;

Or. pt

Pozměňovací návrh 43
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. povzbuzuje podnikatelské svazy 
podporované Komisí, aby zúčastněným 
subjektům poskytovaly více informací, 
lepší odbornou přípravu a právní 
poradenství ohledně jejich práv a nástrojů, 
které mají k dispozici, například sítě 
SOLVIT;

12. povzbuzuje podnikatelské svazy a 
sdružení spotřebitelů podporované 
Komisí, aby zúčastněným subjektům 
poskytovaly více informací, lepší odbornou 
přípravu a právní poradenství ohledně 
jejich práv a nástrojů, které mají 
k dispozici, například sítě SOLVIT;

Or. it

Pozměňovací návrh 44
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. povzbuzuje podnikatelské svazy 
podporované Komisí, aby zúčastněným 

12. povzbuzuje podnikatelské svazy 
podporované Komisí, aby zúčastněným 
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subjektům poskytovaly více informací, 
lepší odbornou přípravu a právní 
poradenství ohledně jejich práv a nástrojů, 
které mají k dispozici, například sítě 
SOLVIT;

subjektům poskytovaly více informací, 
lepší odbornou přípravu a právní 
poradenství ohledně jejich práv a nástrojů 
pro řešení problémů, které mají 
k dispozici, například sítě SOLVIT;

Or. en

 Pozměňovací návrh 45
António Fernando Correia De Campos

 Návrh usnesení 
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. Zdůrazňuje, že nejednotný platební 
systém představuje překážku 
přeshraničnímu obchodu; vyzývá Komisi, 
aby zlepšila jednotný evropský platební 
prostor s cílem vytvořit základní platební 
službu využitelnou všemi typy platebních 
kart, čímž by se zvýšila transparentnost 
transakčních nákladů a došlo by ke snížení
poplatků za mezibankovní převody, a 
zajistila rychlejší bankovní převody v EU;

13. Zdůrazňuje, že nejednotný platební 
systém představuje překážku 
přeshraničnímu obchodu; vyzývá Komisi, 
aby zlepšila jednotný evropský platební 
prostor s cílem vytvořit základní platební 
službu využitelnou všemi typy platebních 
karet, čímž by se zvýšila transparentnost 
transakčních nákladů a došlo by ke snížení 
a rovnému rozdělování poplatků za 
mezibankovní převody, zajistila rychlejší 
bankovní převody v EU a nařídila 
společnostem řídícím vydávání platebních 
karet povinnost povolovat přístup do jejich 
sítě na základě soutěžních podmínek, 
které by zabránily překážkám ve volné 
konkurenci;

Or. pt

Pozměňovací návrh 46
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že nejednotný platební 13. zdůrazňuje, že nejednotný platební 
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systém představuje překážku 
přeshraničnímu obchodu; vyzývá Komisi, 
aby zlepšila jednotný evropský platební 
prostor s cílem vytvořit základní platební 
službu využitelnou všemi typy platebních 
kart, čímž by se zvýšila transparentnost 
transakčních nákladů a došlo by ke snížení
poplatků za mezibankovní převody, a 
zajistila rychlejší bankovní převody v EU;

systém představuje překážku 
přeshraničnímu obchodu; vyzývá Komisi, 
aby zlepšila jednotný evropský platební 
prostor s cílem vytvořit základní platební 
službu využitelnou všemi typy platebních 
karet, čímž by se zvýšila transparentnost 
transakčních nákladů a došlo by ke zrušení
poplatků za mezibankovní převody, a 
zajistila rychlejší bankovní převody v EU, 
a konečně připomíná, že systém jednotné 
oblasti pro platby v eurech (SEPA) může 
být považován za užitečný nástroj boje 
proti nezákonným praktikám;

Or. it

Pozměňovací návrh 47
Morten Løkkegaard, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že nejednotný platební 
systém představuje překážku 
přeshraničnímu obchodu; vyzývá Komisi, 
aby zlepšila jednotný evropský platební 
prostor s cílem vytvořit základní platební 
službu využitelnou všemi typy platebních 
kart, čímž by se zvýšila transparentnost 
transakčních nákladů a došlo by ke snížení
poplatků za mezibankovní převody, a 
zajistila rychlejší bankovní převody v EU;

13. zdůrazňuje, že nejednotný platební 
systém představuje překážku 
přeshraničnímu obchodu; vyzývá Komisi, 
aby zlepšila jednotný evropský platební 
prostor s cílem podpořit hospodářskou 
soutěž mezi platebními prostředky tím, že 
by odstranila překážky vstupu, rozvinula 
základní platební službu využitelnou všemi 
typy platebních karet, čímž by se zvýšila 
transparentnost transakčních nákladů a 
došlo by k odstranění neodůvodněných
poplatků za mezibankovní převody, a 
zajistila rychlejší bankovní převody v EU;

Or. en

 Pozměňovací návrh 48
Olga Sehnalová
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 Návrh usnesení 
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že nejednotný platební 
systém představuje překážku 
přeshraničnímu obchodu; vyzývá Komisi, 
aby zlepšila jednotný evropský platební 
prostor s cílem vytvořit základní platební 
službu využitelnou všemi typy platebních 
kart, čímž by se zvýšila transparentnost 
transakčních nákladů a došlo by ke snížení 
poplatků za mezibankovní převody, a 
zajistila rychlejší bankovní převody v EU;

13. se znepokojením konstatuje, že 
mezibankovní poplatky v současnosti 
působí jako skrytá daň jak pro 
obchodníky, tak především pro 
spotřebitele; vyzývá Komisi, aby 
neprodleně přijala potřebná opatření s 
cílem zlepšit jednotný evropský platební 
prostor a vytvořit základní platební službu 
využitelnou všemi typy platebních karet, 
čímž by se zvýšila transparentnost 
transakčních nákladů a došlo by ke snížení 
poplatků za mezibankovní převody, a 
zajistila rychlejší bankovní převody v EU;

Or. cs

Pozměňovací návrh 49
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 13a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. bere na vědomí obtíže, jimž čelí 
nezávislí maloobchodníci v Evropě, a 
zastává názor, že právní předpisy pro 
maloobchodní trh by měly být důkladněji 
založeny na důkazech, zvláště pokud jde o 
nutnost přiměřeně zkoumat a chápat 
dopad právních předpisů na malé a 
střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Pier Antonio Panzeri
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Návrh usnesení
Podnadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Otevírání přístupu na trh podnikům a 
spotřebitelům

Otevírání přístupu na trh podnikům a 
spotřebitelům a zlepšení pracovních 
podmínek pro zaměstnance v oboru

Or. it

Pozměňovací návrh 51
Iliana Ivanova

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. bere na vědomí obavy části občanské 
společnosti a malých a středních podniků o 
rostoucí počet nákupních center a ubývání 
místních obchodů a trhů ve vzdálených 
oblastech a centrech měst; zdůrazňuje, že 
plánování maloobchodu by nemělo být na 
úkor svobody volby pro spotřebitele;

14. bere na vědomí obavy části občanské 
společnosti a malých a středních podniků o 
rostoucí počet nákupních center a ubývání 
místních obchodů a trhů ve vzdálených 
oblastech a centrech měst; zdůrazňuje, že 
plánování maloobchodu by nemělo být na 
úkor svobody volby pro spotřebitele a 
přístupu ke zboží a službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. bere na vědomí obavy části občanské 
společnosti a malých a středních podniků o 
rostoucí počet nákupních center a ubývání 
místních obchodů a trhů ve vzdálených 
oblastech a centrech měst; zdůrazňuje, že 

14. upozorňuje na obavy části občanské 
společnosti a malých a středních podniků o 
rostoucí počet nákupních center a ubývání 
místních obchodů a trhů ve vzdálených 
oblastech a centrech měst; zdůrazňuje, že 
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plánování maloobchodu by nemělo být na 
úkor svobody volby pro spotřebitele;

plánování maloobchodu by nemělo být na 
úkor svobody volby pro spotřebitele; dále 
trvá na klíčové úloze, kterou hrají místní 
obchody a trhy při revitalizaci 
venkovských a městských oblastí a 
regionů, tvorbě sociálních vazeb,
zachování kulturních specifik a snižování 
využití automobilů;

Or. en

 Pozměňovací návrh 53
António Fernando Correia De Campos

 Návrh usnesení 
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. bere na vědomí obavy části občanské 
společnosti a malých a středních podniků o 
rostoucí počet nákupních center a ubývání 
místních obchodů a trhů ve vzdálených 
oblastech a centrech měst; zdůrazňuje, že 
plánování maloobchodu by nemělo být na 
úkor svobody volby pro spotřebitele;

14. bere na vědomí obavy části občanské 
společnosti a malých a středních podniků o 
rostoucí počet nákupních center a ubývání 
místních obchodů a trhů ve vzdálených 
oblastech a centrech měst; zdůrazňuje, že 
plánování maloobchodu by nemělo být na 
úkor svobody volby spotřebitelů, zejména 
těch, kteří žijí v méně dostupných 
oblastech, ostrovních či horských 
oblastech s nízkou hustotou zalidnění 
nebo těch, kteří jsou omezeni z důvodu 
nižší pohyblivosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 54
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. bere na vědomí obavy části občanské 
společnosti a malých a středních podniků o 

14. bere na vědomí obavy části občanské 
společnosti a malých a středních podniků o 
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rostoucí počet nákupních center a ubývání 
místních obchodů a trhů ve vzdálených 
oblastech a centrech měst; zdůrazňuje, že 
plánování maloobchodu by nemělo být na 
úkor svobody volby pro spotřebitele;

rostoucí počet nákupních center a ubývání 
místních obchodů a trhů ve vzdálených 
oblastech a centrech měst; zdůrazňuje, že 
Komise a členské státy by měly přijmout 
veškerá vhodná opatření k vypořádání se 
s tímto problémem;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. bere na vědomí obavy části občanské 
společnosti a malých a středních podniků o 
rostoucí počet nákupních center a ubývání 
místních obchodů a trhů ve vzdálených 
oblastech a centrech měst; zdůrazňuje, že 
plánování maloobchodu by nemělo být na 
úkor svobody volby pro spotřebitele;

14. bere na vědomí obavy části občanské 
společnosti a malých a středních podniků o 
rostoucí počet nákupních center a ubývání 
místních obchodů a trhů ve vzdálených 
oblastech a centrech měst; zdůrazňuje, že 
plánování maloobchodu by nemělo být na 
úkor svobody volby pro spotřebitele, 
přičemž bere v úvahu potřeby občanů a 
specifika místní situace;

Or. it

Pozměňovací návrh 56
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. bere na vědomí obavy části občanské 
společnosti a malých a středních podniků o 
rostoucí počet nákupních center a ubývání 
místních obchodů a trhů ve vzdálených 
oblastech a centrech měst; zdůrazňuje, že 
plánování maloobchodu by nemělo být na 
úkor svobody volby pro spotřebitele;

14. bere na vědomí obavy části občanské 
společnosti a malých a středních podniků o 
rostoucí počet nákupních center a ubývání 
místních obchodů a trhů ve vzdálených 
oblastech a centrech měst; zdůrazňuje, že 
plánování maloobchodu by mělo zavést 
podmínky usazování, které malým a 
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velkým podnikům umožní zajistit svobodu
volby pro spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. bere na vědomí obavy části občanské 
společnosti a malých a středních podniků o 
rostoucí počet nákupních center a ubývání 
místních obchodů a trhů ve vzdálených 
oblastech a centrech měst; zdůrazňuje, že 
plánování maloobchodu by nemělo být na 
úkor svobody volby pro spotřebitele;

14. bere na vědomí obavy části občanské 
společnosti a malých a středních podniků o 
rostoucí počet nákupních center a ubývání 
místních obchodů a trhů ve vzdálených 
oblastech a centrech měst; zdůrazňuje, že 
urbanistické plánování by mělo zajistit 
strukturální rámec pro všechny podniky, 
v němž by soutěžily a plnily poptávku 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. bere na vědomí obavy části občanské 
společnosti a malých a středních podniků o 
rostoucí počet nákupních center a ubývání 
místních obchodů a trhů ve vzdálených 
oblastech a centrech měst; zdůrazňuje, že 
plánování maloobchodu by nemělo být na 
úkor svobody volby pro spotřebitele;

14. bere na vědomí obavy části občanské 
společnosti a malých a středních podniků o 
rostoucí počet nákupních center a ubývání 
místních obchodů a trhů ve vzdálených 
oblastech a centrech měst; zdůrazňuje, že 
plánování maloobchodu by nemělo být na 
úkor svobody volby pro spotřebitele; žádá 
Komisi, aby připravila studii o situaci 
v jednotlivých členských státech, co se 
týče zakládání velkoplošných prodejních 
míst, respektive co se týče osvědčených 
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postupů vytyčujících omezení pro rozvoj 
velkých prodejních center;

Or. hu

Pozměňovací návrh 59
Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. domnívá se, že formy dotací, které 
podporují restrukturalizaci městského 
fondu budov, a to i prostřednictvím využití 
strukturálních fondů, by mohly umožnit 
odstranění nájemného (partnerství 
veřejného a soukromého sektoru) a 
podpořit opětovné zapojení ekonomických 
činností, zejména činnosti 
maloobchodních prodejců, které 
podporují ekonomicko-sociální rozvoj;

Or. it

Pozměňovací návrh 60
Marianne Thyssen

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. uznává, že členské státy jsou 
oprávněny rozhodovat o umísťování 
prodejen. Důležitá kritéria, která by měla 
být zohledněna při rozhodování o
umístění nových prodejen, jsou 
udržitelnost, dopravní dostupnost, územní 
plánování a posílení významu centra 
měst;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 61
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c. trvá na tom, že spotřebitelům nejsou 
poskytovány informace, které potřebují 
k tomu, aby se informovaně rozhodovali o 
maloobchodních nabídkách, zvláště 
v přeshraničním obchodu; vyzývá Komisi, 
aby konsolidovala snadno dostupný a 
uživatelsky vstřícný mechanismus 
obsahující údaje o ekonomických, 
sociálních, etických a environmentálních 
výsledcích maloobchodníků činných 
v rámci jednotného trhu, aby se mohli 
spotřebitelé lépe rozhodovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 14 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14d. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
členskými státy vypracovala studii o 
dopadu a důsledcích vytváření 
supermarketů typu „Mall“ pro trh práce, 
pro malé a střední podniky a pro 
spotřebitele;

Or. el
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Pozměňovací návrh 63
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 14 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14e. bere na vědomí vážné obavy, které 
vyjádřili pouliční prodejci působící na 
veřejných prostranstvích, že by směrnice 
2006/123/ES mohla být v členských 
státech uplatňována tak, že by rozšířila 
pojem přírodních zdrojů i na veřejná 
prostranství, čímž by omezila povolení pro 
výkon obchodní činnosti na veřejných 
prostranstvích, což by znamenalo závažné 
dopady na zaměstnanost, svobodu volby 
spotřebitelů a samotnou existenci 
tradičních místních trhů;

Or. it

Pozměňovací návrh 64
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že dostupnost se musí řešit 
při plném dodržení subsidiarity; poukazuje 
na druhou stranu na to, že místní územní 
plánování nesmí obcházet směrnici o 
službách a vytvářet skryté překážky 
k usazování maloobchodníků;

15. domnívá se, že dostupnost se musí řešit 
při plném dodržení subsidiarity; poukazuje 
na to, že místní územní plánování je 
nezbytné pro prevenci úbytku místních 
obchodů ve vzdálených oblastech a 
centrech měst; zdůrazňuje, že místní 
územní plánování tímto způsobem slouží 
jako důležitý nástroj zvyšování jistoty i 
energie center měst i vzdálených oblastí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že dostupnost se musí řešit 
při plném dodržení subsidiarity; poukazuje 
na druhou stranu na to, že místní územní 
plánování nesmí obcházet směrnici 
o službách a vytvářet skryté překážky k 
usazování maloobchodníků;

15. domnívá se, že dostupnost se musí řešit 
při plném dodržení subsidiarity; poukazuje 
na druhou stranu na to, že místní územní 
plánování nesmí obcházet směrnici 
o službách a vytvářet skryté překážky k 
usazování maloobchodníků; v této 
souvislosti je nezbytné místní územní 
plánování, ať už zaměřené na cíl 
poskytování kvalitních služeb občanům se 
zvláštním zřetelem k aktivitám zaměřeným 
na zvyšování počtu důstojných pracovních 
míst;

Or. it

Pozměňovací návrh 66
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že dostupnost se musí řešit 
při plném dodržení subsidiarity; poukazuje 
na druhou stranu na to, že místní územní 
plánování nesmí obcházet směrnici 
o službách a vytvářet skryté překážky k 
usazování maloobchodníků;

15. domnívá se, že dostupnost se musí řešit 
při plném dodržení subsidiarity; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Konstantinos Pupakis
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že dostupnost se musí řešit 
při plném dodržení subsidiarity; poukazuje 
na druhou stranu na to, že místní územní 
plánování nesmí obcházet směrnici o 
službách a vytvářet skryté překážky k 
usazování maloobchodníků;

15. zdůrazňuje, že možnost nakupování v 
maloobchodních prodejnách má pro 
všechny občany EU velký význam a 
prodejny nacházející se v blízkém okolí, 
zejména obchody malých a středních 
podniků, k dosažení tohoto cíle přispívají; 
domnívá se, že dostupnost se musí řešit při 
plném dodržení subsidiarity; poukazuje na 
druhou stranu na to, že místní územní 
plánování nesmí obcházet směrnici o 
službách a vytvářet skryté překážky k 
usazování maloobchodníků;

Or. el

Pozměňovací návrh 68
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. povzbuzuje místní orgány, aby velmi 
pečlivě zvažovaly, na jakém místě je 
rozmach maloobchodního odvětví nejvíce 
udržitelný a efektivní, a aby investovaly 
důsledně, například tak, že 
maloobchodníkům povolí zřídit obchod 
v centru starého města a zakáží usazování 
maloobchodníků mimo město;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Seán Kelly
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Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. zdůrazňuje, že malé a střední 
podniky jsou páteří evropského 
hospodářství a mají jedinečnou úlohu při 
tvorbě pracovních míst, zvláště ve 
venkovských oblastech, i při podpoře 
inovací a růstu v maloobchodním odvětví 
v místních komunitách v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. zdůrazňuje rovněž, že Komise by 
měla ve spolupráci s členskými státy 
navrhnout konkrétní opatření na podporu 
malých a středních obchodů a místních 
tržnic, jejichž fungování nepříznivě 
ovlivňují velká obchodní centra;

Or. el

Pozměňovací návrh 71
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že elektronický obchod je 
důležitým doplňkem neelektronického 
obchodu a že je nutné přijmout vhodná 

16. zdůrazňuje, že elektronický obchod je 
důležitým doplňkem neelektronického 
obchodu a že je nutné přijmout vhodná 
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opatření s cílem rozvinout jeho plný 
potenciál; vyzývá Komisi, aby do 
plánovaného sdělení o elektronickém 
obchodu začlenila opatření pro zvýšení 
důvěry, obzvláště pak zjednodušením 
přeshraniční registrace domén, zlepšením 
úrovně plateb on-line a usnadněním 
přeshraničního vymáhání dluhů;

opatření s cílem rozvinout jeho plný 
potenciál včetně zlepšení přístupu 
k internetu v nejvzdálenějších oblastech 
Evropské unie; vyzývá Komisi, aby do 
plánovaného sdělení o elektronickém 
obchodu začlenila opatření pro zvýšení 
důvěry, obzvláště pak zjednodušením 
přeshraniční registrace domén, zlepšením 
úrovně plateb on-line a usnadněním 
přeshraničního vymáhání dluhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že elektronický obchod je 
důležitým doplňkem neelektronického 
obchodu a že je nutné přijmout vhodná 
opatření s cílem rozvinout jeho plný 
potenciál; vyzývá Komisi, aby do 
plánovaného sdělení o elektronickém 
obchodu začlenila opatření pro zvýšení 
důvěry, obzvláště pak zjednodušením 
přeshraniční registrace domén, zlepšením 
úrovně plateb on-line a usnadněním 
přeshraničního vymáhání dluhů;

16. zdůrazňuje, že elektronický obchod je 
důležitým doplňkem neelektronického 
obchodu a že je nutné přijmout vhodná 
opatření s cílem rozvinout jeho plný 
potenciál; vyzývá Komisi, aby do 
plánovaného sdělení o elektronickém 
obchodu začlenila opatření pro zvýšení 
důvěry, obzvláště pak zjednodušením 
přeshraniční registrace domén, zlepšením 
úrovně plateb on-line a usnadněním 
přeshraničního vymáhání dluhů, a aby 
předložila návrh efektivního systému 
alternativního řešení sporů a vyváženého 
mechanismu kolektivního vymáhání pro 
přeshraniční spory;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že elektronický obchod je 
důležitým doplňkem neelektronického 
obchodu a že je nutné přijmout vhodná 
opatření s cílem rozvinout jeho plný 
potenciál; vyzývá Komisi, aby do 
plánovaného sdělení o elektronickém 
obchodu začlenila opatření pro zvýšení 
důvěry, obzvláště pak zjednodušením 
přeshraniční registrace domén, zlepšením 
úrovně plateb on-line a usnadněním 
přeshraničního vymáhání dluhů;

16. zdůrazňuje, že elektronický obchod je 
důležitým doplňkem neelektronického 
obchodu a že je nutné přijmout vhodná 
opatření s cílem rozvinout jeho plný 
potenciál; vyzývá Komisi, aby do 
plánovaného sdělení o elektronickém 
obchodu začlenila opatření pro zvýšení 
důvěry, obzvláště pak zjednodušením 
přeshraniční registrace domén, zlepšením 
úrovně plateb on-line, usnadněním 
přeshraničního vymáhání dluhů a dalším 
zvyšováním informovanosti spotřebitelů 
o jejich právech, zejména pokud jde 
o možnosti odstoupení od smlouvy 
a podávání žalob;

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby přijala více 
holistický přístup k maloobchodu a aby 
zajistila, že místní komunity zejména ve 
venkovských oblastech v celé EU budou 
hospodářsky udržitelné a sociálně živé;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

16b. vyzývá Komisi, aby přednostně do 
konce roku 2011 navrhla opatření pro 
alternativní řešení sporů s cílem posílit 
důvěru spotřebitelů a podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyjadřuje politování nad tím, že 
maloobchodníkům brání ve svobodě 
usazování na území EU četné překážky; je 
znepokojen zejména některými
ustanoveními vnitrostátního obchodního a 
daňového práva, která de facto 
diskriminují zahraniční maloobchodníky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. naléhavě žádá členské státy, aby 
povzbuzovaly a podporovaly udržitelné 
místní komunity, zejména ve venkovských 
oblastech, prostřednictvím podpory 
inovací a růstu malých a středních 
podniků, které hrají ústřední úlohu při 
udržování živých a vzkvétajících center 
měst v regionech v celé EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 78
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. lituje, že v tomto odvětví existuje 
vysoká míra nelegální práce, která vede 
k značným daňovým únikům, silnému 
narušení hospodářské soutěže, 
nedostatečnému dodržování právních 
předpisů v sociální a v pracovně právní 
oblasti, jak je stanoví kolektivní smlouvy 
pro dané odvětví, což znemožňuje rovné 
podmínky zacházení mezi hospodářskými 
subjekty na vnitřním trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 79
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17c. připomíná, že zlepšení pracovních 
podmínek, boj proti černé ekonomice a 
zachování úrovní zaměstnanosti a 
konkurenceschopnosti prostřednictvím 
vyšší míry kompatibility mezi požadavky 
obchodníků a kompetencemi jejich 
zaměstnanců patří mezi základní výzvy 
tohoto odvětví;

Or. it
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Pozměňovací návrh 80
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby postupovala 
rozhodně proti každému členskému státu, 
který poruší zásady vnitřního trhu, aby 
urychlila řízení pro porušení práva 
s využitím zkráceného postupu a 
předkládala každých šest měsíců
Parlamentu zprávu o vyřešených případech 
v oblasti maloobchodu;

18. vyzývá Komisi, aby postupovala 
rozhodně proti každému členskému státu, 
který poruší zásady vnitřního trhu, aby 
urychlila řízení pro porušení práva 
s využitím zkráceného postupu a 
předkládala každoročně Parlamentu zprávu 
o vyřešených případech v oblasti 
maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. se znepokojením konstatuje, že 
maloobchodníci trpí různými formami 
trestné činnosti, jako jsou inzertní 
podvody (tj. zasílání falešných faktur za 
podvodnou inzerci podnikatelům, kteří 
jsou nuceni k platbě pomocí nezákonných 
metod, jako je vydírání) a zločinecké 
skupiny činné na evropské úrovni; žádá 
Komisi a členské státy, aby věnovaly větší 
pozornost boji s těmito formami trestné 
činnosti v úzké spolupráci s Europolem a 
Eurojustem;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Anna Hedh
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Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. je přesvědčen, že spravedlivá 
hospodářská soutěž je zaručena i 
stabilním pracovním prostředím v rámci 
evropských právních předpisů; žádá 
Komisi, aby vyšetřila dopad neúměrného 
využívání roztříštěné pracovní doby na 
hospodářské prostředí, na rovnováhu 
pracovního a soukromého života a na 
podmínky zaměstnání a aby ve spolupráci 
se sociálními partnery podnikla příslušné 
kroky;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. je přesvědčen, že spravedlivá 
hospodářská soutěž je zaručena i 
stabilním pracovním prostředím v rámci 
evropských právních předpisů; žádá 
Komisi, aby vyšetřila dopad neúměrného 
využívání roztříštěné pracovní doby a 
neomezené otevírací doby obchodů na 
hospodářské prostředí, na rovnováhu 
pracovního a soukromého života a na 
podmínky zaměstnání a aby ve spolupráci 
se sociálními partnery podnikla příslušné 
kroky;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Malcolm Harbour
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Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. vyzývá Komisi, aby vyšetřila 
maloobchodní odvětví cestovního ruchu a 
odvětví bezcelních obchodů s cílem zjistit 
zbytečné regulační a správní překážky, 
které mohou omezovat růst a tvorbu 
pracovních míst v těchto odvětvích, a 
případně navrhnout opatření k jejich 
odstranění;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu připomíná, že svobodná 
hospodářská soutěž a smluvní svoboda 
mají klíčový význam pro správné 
fungování maloobchodního trhu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu připomíná, že svobodná 
hospodářská soutěž a smluvní svoboda 
mají klíčový význam pro správné 
fungování maloobchodního trhu;

19. znovu připomíná, že svobodná 
hospodářská soutěž, smluvní svoboda a 
řádné účinné vymáhání příslušných 
právních předpisů mají klíčový význam 
pro správné fungování maloobchodního 
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trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu připomíná, že svobodná 
hospodářská soutěž a smluvní svoboda 
mají klíčový význam pro správné 
fungování maloobchodního trhu;

19. znovu připomíná, že svobodná a 
poctivá hospodářská soutěž a smluvní 
svoboda mají klíčový význam pro správné 
fungování maloobchodního trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 88
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu připomíná, že svobodná 
hospodářská soutěž a smluvní svoboda 
mají klíčový význam pro správné 
fungování maloobchodního trhu;

19. znovu připomíná, že svobodná 
hospodářská soutěž a smluvní svoboda 
mají klíčový význam pro správné 
fungování maloobchodního trhu; 
konstatuje však, že o skutečnou smluvní 
svobodu nejde, pokud existuje významná 
nerovnováha sil mezi stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu připomíná, že svobodná 
hospodářská soutěž a smluvní svoboda 
mají klíčový význam pro správné 
fungování maloobchodního trhu;

19. znovu připomíná, že svobodná a 
spravedlivá hospodářská soutěž a smluvní 
svoboda mají klíčový význam pro správné 
fungování maloobchodního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. uznává, že společnosti mají různou 
tržní sílu, že musí po hospodářské stránce 
jednat rozumně a aby EU obstála 
v konkurenci na celém světě, potřebuje 
ekonomické subjekty první ligy;

20. uznává, že společnosti mají různou 
tržní sílu, že musí po hospodářské stránce 
jednat rozumně a aby EU obstála 
v konkurenci na celém světě, potřebuje 
ekonomické subjekty první ligy; současně 
vyzývá Komisi, aby svou strategii pro 
maloobchodní trh založila na zásadě 
subsidiarity, pokud jde o místní výrobce a 
životaschopnost malých a středních 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. uznává, že společnosti mají různou 
tržní sílu, že musí po hospodářské stránce 
jednat rozumně a aby EU obstála 
v konkurenci na celém světě, potřebuje 
ekonomické subjekty první ligy;

20. uznává, že společnosti mají různou 
tržní sílu, že musí po hospodářské stránce 
jednat rozumně a aby EU obstála 
v konkurenci na celém světě, potřebuje 
konkurenceschopné ekonomické subjekty;
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Or. it

Pozměňovací návrh 92
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. bere však v potaz četné obavy
z dominantního tržního postavení velkých 
aktérů, neboť jsou vnímáni tak, že 
uplatňují vůči malým dodavatelům a 
obchodníkům nespravedlivé podmínky, 
například prostřednictvím mechanismů 
selektivní distribuce, restriktivních praktik, 
cenové kontroly a vyřazení z nabídky bez 
předchozího upozornění, čímž dochází 
k narušení hospodářské soutěže; 
zdůrazňuje, že tyto praktiky mají dopad na 
celý maloobchodní dodavatelský řetězec;

21. trvá však na četných obavách 
z dominantního tržního postavení velkých 
aktérů, neboť mohou uplatňovat vůči 
malým dodavatelům a obchodníkům 
nespravedlivé podmínky, například 
prostřednictvím mechanismů selektivní 
distribuce, restriktivních praktik, cenové 
kontroly a vyřazení z nabídky bez 
předchozího upozornění, čímž dochází 
k narušení hospodářské soutěže; 
zdůrazňuje, že tyto praktiky mají dopad na 
celý maloobchodní dodavatelský řetězec; 
odmítá takové postupy, které narušují 
hospodářskou soutěž a využívají 
nerovnováhy sil hospodářských subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. bere však v potaz četné obavy 
z dominantního tržního postavení velkých 
aktérů, neboť jsou vnímáni tak, že uplatňují 
vůči malým dodavatelům a obchodníkům 
nespravedlivé podmínky, například 
prostřednictvím mechanismů selektivní 
distribuce, restriktivních praktik, cenové 
kontroly a vyřazení z nabídky bez 

21. bere však v potaz četné obavy 
z dominantního tržního postavení velkých 
aktérů, neboť jsou vnímáni tak, že uplatňují 
vůči malým dodavatelům a 
maloobchodníkům nespravedlivé 
podmínky, například prostřednictvím 
mechanismů selektivní distribuce, 
územních omezení dodávek a jiných
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předchozího upozornění, čímž dochází 
k narušení hospodářské soutěže; 
zdůrazňuje, že tyto praktiky mají dopad na 
celý maloobchodní dodavatelský řetězec;

restriktivních praktik, cenové kontroly a 
vyřazení z nabídky bez předchozího 
upozornění, čímž dochází k narušení 
hospodářské soutěže; zdůrazňuje, že tyto 
praktiky mají dopad na celý maloobchodní 
dodavatelský řetězec;

Or. es

Pozměňovací návrh 94
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. bere však v potaz četné obavy 
z dominantního tržního postavení velkých
aktérů, neboť jsou vnímáni tak, že 
uplatňují vůči malým dodavatelům a 
obchodníkům nespravedlivé podmínky, 
například prostřednictvím mechanismů 
selektivní distribuce, restriktivních praktik, 
cenové kontroly a vyřazení z nabídky bez 
předchozího upozornění, čímž dochází 
k narušení hospodářské soutěže; 
zdůrazňuje, že tyto praktiky mají dopad na 
celý maloobchodní dodavatelský řetězec;

21. varuje, že dominantní tržní postavení 
větších aktérů může uplatňovat vůči 
malým dodavatelům a obchodníkům 
nespravedlivé podmínky, například 
prostřednictvím mechanismů selektivní 
distribuce, restriktivních praktik, cenové 
kontroly a vyřazení z nabídky bez 
předchozího upozornění, čímž dochází 
k narušení hospodářské soutěže; 
zdůrazňuje, že tyto praktiky mají dopad na 
celý maloobchodní dodavatelský řetězec; 
proto povzbuzuje členské státy, aby přijaly 
opatření proti kartelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. bere však v potaz četné obavy 
z dominantního tržního postavení velkých
aktérů, neboť jsou vnímáni tak, že uplatňují 

21. poukazuje na to, že většina transakcí 
mezi podniky je prováděna bez problémů 
a že některá omezení, jako jsou omezení 
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vůči malým dodavatelům a obchodníkům 
nespravedlivé podmínky, například 
prostřednictvím mechanismů selektivní 
distribuce, restriktivních praktik, cenové 
kontroly a vyřazení z nabídky bez 
předchozího upozornění, čímž dochází 
k narušení hospodářské soutěže; 
zdůrazňuje, že tyto praktiky mají dopad na 
celý maloobchodní dodavatelský řetězec;

vyplývající z vertikálních dohod ve 
vztazích mezi podniky, EU uznává jako 
omezení, která by mohla mít účinky 
posilující hospodářskou soutěž, pokud 
budou dodrženy podmínky stanovené 
právem hospodářské soutěže; bere však 
v potaz četné obavy z dominantního 
tržního postavení některých aktérů, neboť 
jsou vnímáni tak, že uplatňují vůči slabším 
dodavatelům, maloobchodníkům a 
obchodníkům nespravedlivé podmínky, 
například prostřednictvím mechanismů 
selektivní distribuce, restriktivních praktik, 
zeměpisné segmentace, cenové kontroly a 
vyřazení z nabídky bez předchozího 
upozornění, čímž dochází k narušení 
hospodářské soutěže; zdůrazňuje, že tyto 
praktiky mají dopad na celý maloobchodní 
dodavatelský řetězec;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. bere však v potaz četné obavy 
z dominantního tržního postavení velkých 
aktérů, neboť jsou vnímáni tak, že uplatňují 
vůči malým dodavatelům a obchodníkům 
nespravedlivé podmínky, například 
prostřednictvím mechanismů selektivní 
distribuce, restriktivních praktik, cenové 
kontroly a vyřazení z nabídky bez 
předchozího upozornění, čímž dochází 
k narušení hospodářské soutěže; 
zdůrazňuje, že tyto praktiky mají dopad na 
celý maloobchodní dodavatelský řetězec;

21. bere však v potaz četné obavy 
z dominantního tržního postavení velkých 
aktérů, neboť jsou vnímáni tak, že uplatňují 
vůči slabším dodavatelům a obchodníkům 
nespravedlivé podmínky, například 
prostřednictvím mechanismů selektivní 
distribuce, restriktivních praktik, územního 
členění, cenové kontroly a vyřazení 
z nabídky bez předchozího upozornění, 
čímž dochází k narušení hospodářské 
soutěže; zdůrazňuje, že tyto praktiky mají 
dopad na celý maloobchodní dodavatelský 
řetězec;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 97
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. bere však v potaz četné obavy 
z dominantního tržního postavení velkých 
aktérů, neboť jsou vnímáni tak, že uplatňují 
vůči malým dodavatelům a obchodníkům
nespravedlivé podmínky, například 
prostřednictvím mechanismů selektivní 
distribuce, restriktivních praktik, cenové 
kontroly a vyřazení z nabídky bez 
předchozího upozornění, čímž dochází 
k narušení hospodářské soutěže; 
zdůrazňuje, že tyto praktiky mají dopad na 
celý maloobchodní dodavatelský řetězec;

21. bere však v potaz četné obavy 
z dominantního tržního postavení velkých 
aktérů, neboť jsou vnímáni tak, že uplatňují 
vůči malým dodavatelům a 
maloobchodníkům nespravedlivé 
podmínky, například prostřednictvím 
mechanismů selektivní distribuce, 
restriktivních praktik, územních omezení 
nabídky, diskriminace on-line obchodních 
kanálů, cenové kontroly a vyřazení 
z nabídky bez předchozího upozornění, 
čímž dochází k narušení hospodářské 
soutěže; zdůrazňuje, že tyto praktiky mají 
dopad na celý dodavatelský řetězec;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
George Lyon

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. bere však v potaz četné obavy 
z dominantního tržního postavení velkých 
aktérů, neboť jsou vnímáni tak, že uplatňují 
vůči malým dodavatelům a obchodníkům 
nespravedlivé podmínky, například 
prostřednictvím mechanismů selektivní 
distribuce, restriktivních praktik, cenové 
kontroly a vyřazení z nabídky bez 
předchozího upozornění, čímž dochází 
k narušení hospodářské soutěže; 
zdůrazňuje, že tyto praktiky mají dopad na 

21. bere však v potaz četné obavy 
z dominantního tržního postavení velkých 
aktérů, neboť jsou vnímáni tak, že uplatňují 
vůči malým dodavatelům a obchodníkům 
nespravedlivé podmínky, například 
prostřednictvím mechanismů selektivní 
distribuce, restriktivních praktik, cenové 
kontroly a vyřazení z nabídky bez 
předchozího upozornění, čímž dochází 
k narušení hospodářské soutěže; 
zdůrazňuje, že tyto praktiky mají dopad na 
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celý maloobchodní dodavatelský řetězec; celý maloobchodní dodavatelský řetězec;
proto vyzývá Komisi a členské státy, aby 
určovaly, posuzovaly a v případě potřeby 
řešily nekalé obchodní a smluvní praktiky 
a zneužití dominantních postavení 
poškozující fungování vnitřního trhu; 
zdůrazňuje, že zvyšování povědomí všech 
aktérů o jejich smluvních právech, zvláště 
malých a středních podniků a drobných 
primárních výrobců, by přispělo 
k prevenci těchto praktik;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. bere však v potaz četné obavy 
z dominantního tržního postavení velkých 
aktérů, neboť jsou vnímáni tak, že uplatňují 
vůči malým dodavatelům a obchodníkům 
nespravedlivé podmínky, například 
prostřednictvím mechanismů selektivní 
distribuce, restriktivních praktik, cenové 
kontroly a vyřazení z nabídky bez 
předchozího upozornění, čímž dochází 
k narušení hospodářské soutěže; 
zdůrazňuje, že tyto praktiky mají dopad na 
celý maloobchodní dodavatelský řetězec;

21. bere však v potaz četné obavy 
z dominantního tržního postavení velkých 
aktérů, neboť jsou vnímáni tak, že uplatňují 
vůči malým dodavatelům a obchodníkům 
nespravedlivé podmínky, například 
prostřednictvím neodůvodněných 
mechanismů selektivní distribuce, 
restriktivních praktik, cenové kontroly a 
vyřazení z nabídky bez předchozího 
upozornění, čímž dochází k narušení 
hospodářské soutěže; zdůrazňuje, že tyto 
praktiky mají dopad na celý maloobchodní 
dodavatelský řetězec;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. bere však v potaz četné obavy 
z dominantního tržního postavení velkých 
aktérů, neboť jsou vnímáni tak, že uplatňují 
vůči malým dodavatelům a obchodníkům 
nespravedlivé podmínky, například 
prostřednictvím mechanismů selektivní 
distribuce, restriktivních praktik, cenové 
kontroly a vyřazení z nabídky bez 
předchozího upozornění, čímž dochází 
k narušení hospodářské soutěže; 
zdůrazňuje, že tyto praktiky mají dopad na 
celý maloobchodní dodavatelský řetězec;

21. bere však v potaz četné obavy 
z dominantního tržního postavení určitých 
velkých aktérů, neboť jsou často vnímáni 
tak, že uplatňují vůči menším dodavatelům 
a obchodníkům nespravedlivé podmínky, 
například prostřednictvím mechanismů 
selektivní distribuce, restriktivních praktik, 
cenové kontroly a vyřazení z nabídky bez 
předchozího upozornění, čímž dochází 
k narušení hospodářské soutěže; 
zdůrazňuje, že tyto praktiky mají dopad na 
celý maloobchodní dodavatelský řetězec;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. bere však v potaz četné obavy 
z dominantního tržního postavení velkých 
aktérů, neboť jsou vnímáni tak, že 
uplatňují vůči malým dodavatelům a 
obchodníkům nespravedlivé podmínky, 
například prostřednictvím mechanismů 
selektivní distribuce, restriktivních praktik, 
cenové kontroly a vyřazení z nabídky bez 
předchozího upozornění, čímž dochází 
k narušení hospodářské soutěže; 
zdůrazňuje, že tyto praktiky mají dopad na 
celý maloobchodní dodavatelský řetězec;

21. vyjadřuje obavy ohledně dominantního 
tržního postavení a nekalých praktik 
dominantních subjektů v dodavatelském 
řetězci včetně maloobchodníků, kteří 
v mnoha případech uplatňují vůči malým 
dodavatelům a obchodníkům nespravedlivé 
podmínky, například prostřednictvím 
mechanismů selektivní distribuce, 
restriktivních praktik, cenové kontroly, 
pozdních plateb a vyřazení z nabídky bez 
předchozího upozornění, čímž dochází 
k narušení hospodářské soutěže;
zdůrazňuje, že tyto praktiky mají 
neúměrný dopad na menší aktéry 
v maloobchodním dodavatelském řetězci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 102
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. uznává, že franšíza je dobrý způsob, 
jak mohou nezávislí maloobchodníci 
přežít ve vysoce konkurenčním prostředí; 
se znepokojením upozorňuje, že smlouvy
pro maloobchodníky, kteří mají být 
součástí franšízy, se stávají stále přísnější, 
například tím, že po ukončení franšízové 
smlouvy zakazují zřízení nového obchodu 
ve stejném oboru po dobu jednoho roku až 
tří let;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. uznává, že maloobchodní trh se 
skládá nejen z podniků, ale i z jejich 
lidského kapitálu, pracovníků a 
spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby 
prosazovala politiky pro všechny tyto tři 
skupiny a důrazně podporovala práva a 
kolektivní dohody pracovníků v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 21 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. zdůrazňuje, že v zájmu řádného 
uplatňování pravidel hospodářské soutěže 
a předcházení jevům spojeným s 
dominantním postavením na trhu je třeba 
především posílit místní orgány pro 
hospodářskou soutěž a zajistit jejich 
trvalou a nepřerušenou komunikaci a 
spolupráci s Generálním ředitelstvím 
Evropské komise pro hospodářskou 
soutěž;

Or. el

Pozměňovací návrh 105
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 21 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21d. naléhavě žádá Komisi, aby prošetřila 
důsledky významného průniku jediného 
maloobchodníka nebo malého počtu 
maloobchodníků na trh v určitém 
členském státě; naléhavě žádá Komisi, 
aby zvážila možnost zavedení nápravných 
opatření – ku prospěchu dodavatelů a
spotřebitelů – v případech, kdy se zjistí, že 
praktiky nebo podíl maloobchodníka na 
trhu narušují hospodářskou soutěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že rozvoj prodeje výrobků 
pod soukromou značkou (tzv. private label) 
by neměl mít vliv na volbu spotřebitele ani 
na svobodu malých a středních podniků 
expandovat;

22. zdůrazňuje, že rozvoj prodeje výrobků 
pod soukromou značkou (tzv. private label) 
by měl posílit možnost volby spotřebitele 
i svobodu malých a středních podniků 
expandovat;

Or. es

Pozměňovací návrh 107
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že rozvoj prodeje výrobků 
pod soukromou značkou (tzv. private label)
by neměl mít vliv na volbu spotřebitele ani 
na svobodu malých a středních podniků 
expandovat;

22. zdůrazňuje, že rozvoj prodeje výrobků 
pod soukromou značkou (tzv. private label) 
by neměl mít vliv na volbu spotřebitele ani 
na svobodu malých a středních podniků 
expandovat, ale musí mít za cíl zlepšení 
transparentnosti a kvality informací 
poskytovaných spotřebitelům;

Or. it

Pozměňovací návrh 108
Cristian Silviu Buşoi, Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že rozvoj prodeje výrobků 
pod soukromou značkou (tzv. private label) 
by neměl mít vliv na volbu spotřebitele ani 
na svobodu malých a středních podniků 
expandovat;

22. zdůrazňuje, že podle studie LEI na 
téma „Dopad soukromých značek na 
konkurenceschopnost evropského 
potravinového řetězce“ má rozvoj prodeje 
výrobků pod soukromou značkou (tzv. 
private label) kladný vliv na volbu 
spotřebitele i na svobodu malých a 
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středních podniků expandovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že rozvoj prodeje výrobků 
pod soukromou značkou (tzv. private label) 
by neměl mít vliv na volbu spotřebitele ani 
na svobodu malých a středních podniků
expandovat;

22. zdůrazňuje, že rozvoj prodeje výrobků 
pod soukromou značkou (tzv. private label) 
by měl být veden takovým způsobem, aby 
umožnil větší volbu spotřebitele a aby 
poskytl malým a středním podnikům 
svobodu expandovat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že rozvoj prodeje výrobků 
pod soukromou značkou (tzv. private label) 
by neměl mít vliv na volbu spotřebitele ani 
na svobodu malých a středních podniků 
expandovat;

22. zdůrazňuje, že rozvoj prodeje výrobků 
pod soukromou značkou (tzv. private label) 
by měl nadále zajišťovat lepší volbu 
spotřebitele a poskytovat malým a 
středním podnikům jasné příležitosti 
inovovat a expandovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Constance Le Grip, Philippe Juvin
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Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. domnívá se, že parazitické 
napodobování, které může vyplývat z dvojí 
role maloobchodníka jakožto spotřebitele i 
konkurenta výrobců značkového zboží, je 
nepřijatelný postup a měl by se neprodleně 
řešit;

23. domnívá se, že parazitické 
napodobování, které může vyplývat z dvojí 
role maloobchodníka jakožto spotřebitele i 
konkurenta výrobců značkového zboží, je 
nepřijatelný postup a Komise by je měla 
neprodleně řešit, mimo jiné pomocí 
legislativních opatření, jsou-li považována 
za přiměřená pro zajištění jednotného 
přístupu k takovému postupu v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Cristian Silviu Buşoi, Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. domnívá se, že parazitické 
napodobování, které může vyplývat z dvojí 
role maloobchodníka jakožto spotřebitele i 
konkurenta výrobců značkového zboží, je 
nepřijatelný postup a měl by se neprodleně 
řešit;

23. domnívá se, že parazitické 
napodobování, je nepřijatelný postup a měl 
by se neprodleně řešit; podporuje Komisí 
požadovanou studii, která by měla 
poskytnout vyjasnění právních rámců a 
postupů týkajících se obchodních 
tajemství a „parazitického napodobování“ 
ve 27 členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. domnívá se, že parazitické 
napodobování, které může vyplývat z dvojí 
role maloobchodníka jakožto spotřebitele i 
konkurenta výrobců značkového zboží, je 
nepřijatelný postup a měl by se neprodleně 
řešit;

23. domnívá se, že parazitické 
napodobování, které může vyplývat z dvojí 
role maloobchodníka jakožto spotřebitele i 
konkurenta výrobců značkového zboží, je 
nepřijatelný postup a měl by se neprodleně 
řešit; vítá, že Komise provádí analýzu, aby 
dále vyjasnila právní rámce a postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
George Lyon

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. uznává potřebu vyváženějších vztahů a 
transparentnosti v maloobchodním 
dodavatelském řetězci; zdůrazňuje, že 
v zájmu obnovení důvěry a zajištění 
spravedlivějších dohod a rovných 
podmínek pro všechny je třeba přejít od 
konfrontace k dialogu založenému na 
faktech;

24. uznává potřebu vyváženějších vztahů a 
větší transparentnosti v maloobchodním 
dodavatelském řetězci; zdůrazňuje, že 
v zájmu obnovení důvěry a zajištění 
spravedlivějších dohod a rovných 
podmínek pro všechny je třeba přejít od 
konfrontace k dialogu založenému na 
faktech, a tím umožnit všem 
hospodářským subjektům 
v dodavatelských řetězcích, aby získaly 
prospěch z přidané hodnoty svých výrobků 
a využily všech výhod jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. uznává potřebu vyváženějších vztahů a 
transparentnosti v maloobchodním 
dodavatelském řetězci; zdůrazňuje, že 
v zájmu obnovení důvěry a zajištění 
spravedlivějších dohod a rovných 
podmínek pro všechny je třeba přejít od 
konfrontace k dialogu založenému na 
faktech;

24. upozorňuje, že Komise zjistila, že mezi 
smluvními stranami v potravinovém 
řetězci běžně existují případy významné 
nerovnováhy vyjednávací síly, které mají 
nepříznivý dopad na 
konkurenceschopnost tohoto řetězce; 
požaduje vyváženější vztahy a 
transparentnost v maloobchodním 
dodavatelském řetězci, zvláště pak 
v potravinovém řetězci, které umožní 
rovnější podmínky pro všechny aktéry 
v celém řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby plně a důsledně prosazovaly 
právo hospodářské soutěže, a pokud to 
vyžadují příslušné vnitrostátní právní 
předpisy, právo na ochranu před nekalou 
hospodářskou soutěží a antitrustové právo;

25. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby plně a důsledně prosazovaly 
právo hospodářské soutěže, a pokud to 
vyžadují příslušné vnitrostátní právní 
předpisy, právo na ochranu před nekalou 
hospodářskou soutěží a antitrustové právo;
povzbuzuje Komisi, aby vyšetřila možnosti 
začlenění transakcí mezi podniky do 
směrnice o nekalých obchodních 
praktikách, a pokud toto začlenění není 
možné, aby navrhla zvláštní právní 
předpis;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Mairead McGuinness
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Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby plně a důsledně prosazovaly 
právo hospodářské soutěže, a pokud to 
vyžadují příslušné vnitrostátní právní 
předpisy, právo na ochranu před nekalou 
hospodářskou soutěží a antitrustové právo;

25. žádá Komisi, aby zvážila rozšíření 
mandátu evropského práva hospodářské 
soutěže za jeho stávající úzké meze; 
naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby plně a důsledně prosazovaly právo 
hospodářské soutěže, a pokud to vyžadují 
příslušné vnitrostátní právní předpisy, 
právo na ochranu před nekalou 
hospodářskou soutěží a antitrustové právo;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzdvihuje vynikající práci, kterou 
odvedla odborná platforma pro smluvní 
praktiky mezi podniky v rámci fóra na 
vysoké úrovni pro lepší fungování 
potravinového řetězce v Evropě, především 
to, že na základě dat a konkrétních příkladů 
vymezila a sestavila seznam zjevně 
nekalých obchodních praktik a zhodnotila 
je;

26. vyzdvihuje vynikající práci, kterou 
odvedla odborná platforma pro smluvní 
praktiky mezi podniky v rámci fóra na 
vysoké úrovni pro lepší fungování 
potravinového řetězce v Evropě, především 
to, že na základě dat a konkrétních příkladů 
vymezila a sestavila seznam zjevně 
nekalých obchodních praktik a zhodnotila 
je; požaduje silnou podporu iniciativ pro 
dialog mezi stranami na toto téma;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 26
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzdvihuje vynikající práci, kterou 
odvedla odborná platforma pro smluvní 
praktiky mezi podniky v rámci fóra na 
vysoké úrovni pro lepší fungování 
potravinového řetězce v Evropě, především 
to, že na základě dat a konkrétních příkladů 
vymezila a sestavila seznam zjevně 
nekalých obchodních praktik a zhodnotila 
je;

26. vyzdvihuje vynikající práci, kterou 
odvedla odborná platforma pro smluvní 
praktiky mezi podniky v rámci fóra na 
vysoké úrovni pro lepší fungování 
potravinového řetězce v Evropě, především 
to, že na základě dat a konkrétních příkladů 
vymezila a sestavila seznam zjevně 
nekalých obchodních praktik a zhodnotila 
je; vyzývá k jednoznačné podpoře iniciativ 
zaměřených na dialog mezi zúčastněnými 
subjekty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 120
George Lyon

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzdvihuje vynikající práci, kterou 
odvedla odborná platforma pro smluvní 
praktiky mezi podniky v rámci fóra na 
vysoké úrovni pro lepší fungování 
potravinového řetězce v Evropě, především 
to, že na základě dat a konkrétních příkladů 
vymezila a sestavila seznam zjevně 
nekalých obchodních praktik a zhodnotila 
je;

26. vyzdvihuje vynikající práci, kterou 
odvedla odborná platforma pro smluvní 
praktiky mezi podniky v rámci fóra na 
vysoké úrovni pro lepší fungování 
potravinového řetězce v Evropě, především 
to, že na základě dat a konkrétních příkladů 
vymezila a sestavila seznam zjevně 
nekalých obchodních praktik a zhodnotila 
je; zdůrazňuje také, že je důležité posoudit 
potřebu nových nástrojů k posílení 
vyjednávací síly a řídící schopnosti 
primárních výrobců ve vztahu 
k maloobchodníkům a ostatním silným 
subjektům v potravinovém řetězci, 
zejména prostřednictvím organizací 
výrobců;

Or. en
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Pozměňovací návrh 121
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzdvihuje vynikající práci, kterou 
odvedla odborná platforma pro smluvní 
praktiky mezi podniky v rámci fóra na 
vysoké úrovni pro lepší fungování 
potravinového řetězce v Evropě, především 
to, že na základě dat a konkrétních příkladů 
vymezila a sestavila seznam zjevně 
nekalých obchodních praktik a zhodnotila 
je;

26. vyzdvihuje pokračující práci odborné 
platformy pro smluvní praktiky mezi 
podniky v rámci fóra na vysoké úrovni pro 
lepší fungování potravinového řetězce 
v Evropě, především to, že na základě dat a 
konkrétních příkladů vymezila a sestavila 
seznam zjevně nekalých obchodních 
praktik a zhodnotila je; vyjadřuje 
znepokojení nad tím, že Evropský 
parlament není do činnosti platformy a 
fóra na vysoké úrovni formálně zapojen; 
domnívá se, že Parlament by se měl touto 
záležitostí naléhavě zabývat a měl by se 
aktivně účastnit práce fóra;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
George Lyon

Návrh usnesení
Bod 26a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. rovněž vítá evropský nástroj Komise 
pro sledování cen potravin i podobné 
iniciativy členských států, které mají 
umožnit spravedlivé výnosy v celém 
potravinovém řetězci pomocí analýzy 
nákladů, procesů, přidané hodnoty, 
objemů, cen a obchodních rozpětí ve 
všech úsecích potravinového řetězce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. bere na vědomí, že některé zúčastněné 
subjekty vyjádřily potřebu přijmout širší a 
horizontální přístup k rozšíření působnosti 
za hranice zemědělského a potravinářského 
průmyslu; vyzývá Komisi a podnikatelské 
svazy, aby na základě probíhajících prací 
odborné platformy prověřily možnosti 
vytvoření nového časově neomezeného 
fóra, zaměřeného na maloobchod jako 
celek;

27. podporuje, že zúčastněné subjekty 
vyjádřily potřebu přijmout širší a 
horizontální přístup k rozšíření působnosti 
za hranice zemědělského a potravinářského 
průmyslu; vyzývá Komisi a podnikatelské 
svazy, aby na základě probíhajících prací 
odborné platformy prověřily možnosti 
vytvoření nového časově neomezeného 
fóra, zaměřeného na maloobchod jako 
celek;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zároveň jednoznačně podporuje 
intenzivní práci, již odvedly svazy 
maloobchodníků a dodavatelů, aby 
vytvořily podmínky pro neformální dialog 
a mechanismus pravidelných konzultací 
v oblasti práva hospodářské soutěže; vítá 
jejich dobrovolnou iniciativu na téma 
shody ohledně prohlášení o jednotných 
zásadách řádných obchodních praktik, 
které se dotýkají celého maloobchodního 
dodavatelského řetězce;

28. zároveň jednoznačně podporuje 
intenzivní práci, již odvedly svazy 
maloobchodníků a dodavatelů, aby 
vytvořily podmínky pro dialog a 
mechanismus pravidelných konzultací 
v oblasti práva hospodářské soutěže; vítá 
jejich dobrovolnou iniciativu na téma 
shody ohledně prohlášení o jednotných 
zásadách řádných obchodních praktik, 
které by měly zahrnovat také otázku 
sociální a environmentální zodpovědnosti, 
které se dotýkají celého maloobchodního 
dodavatelského řetězce;

Or. it
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Pozměňovací návrh 125
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zároveň jednoznačně podporuje 
intenzivní práci, již odvedly svazy 
maloobchodníků a dodavatelů, aby 
vytvořily podmínky pro neformální dialog 
a mechanismus pravidelných konzultací 
v oblasti práva hospodářské soutěže; vítá 
jejich dobrovolnou iniciativu na téma 
shody ohledně prohlášení o jednotných 
zásadách řádných obchodních praktik, 
které se dotýkají celého maloobchodního 
dodavatelského řetězce;

28. zároveň podporuje intenzivní práci, již 
odvedly svazy maloobchodníků a 
dodavatelů, aby vytvořily podmínky pro 
neformální dialog a mechanismus 
pravidelných konzultací v oblasti práva 
hospodářské soutěže; vítá jejich 
dobrovolnou iniciativu na téma shody 
ohledně prohlášení o jednotných zásadách 
řádných obchodních praktik, které se 
dotýkají celého maloobchodního 
dodavatelského řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Cristian Silviu Buşoi, Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. se znepokojením konstatuje, že platné 
právní nástroje k dodržování práv nejsou 
plně využívány zejména malými a 
středními podniky, což je důsledek 
hospodářské závislosti a obav ze ztráty 
obchodních příležitostí; vyzývá Komisi, 
členské státy a podnikatelské svazy, aby 
nalezly způsob, jak obnovit důvěru 
v soudní systémy a usnadnit přístup ke 
spravedlnosti, včetně možnosti podávat 
anonymní stížnosti;

29. se znepokojením konstatuje, že platné 
právní nástroje k dodržování práv nejsou 
plně využívány zejména malými a 
středními podniky, což je důsledek 
hospodářské závislosti a obav ze ztráty 
obchodních příležitostí; vyzývá Komisi, 
členské státy a podnikatelské svazy, aby 
nalezly způsob, jak obnovit důvěru 
v soudní systémy a usnadnit přístup ke 
spravedlnosti, a současně vypracovaly a 
prosazovaly mechanismy alternativního 
řešení sporů jako účinný způsob řešení 
konfliktů, který hospodářským subjektům 
v maloobchodním sektoru umožňuje 
udržovat dobré obchodní vztahy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 127
Marianne Thyssen

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. se znepokojením konstatuje, že platné 
právní nástroje k dodržování práv nejsou 
plně využívány zejména malými a 
středními podniky, což je důsledek 
hospodářské závislosti a obav ze ztráty 
obchodních příležitostí; vyzývá Komisi, 
členské státy a podnikatelské svazy, aby 
nalezly způsob, jak obnovit důvěru 
v soudní systémy a usnadnit přístup ke 
spravedlnosti, včetně možnosti podávat 
anonymní stížnosti;

29. se znepokojením konstatuje, že platné 
právní nástroje k dodržování práv nejsou 
plně využívány zejména malými a 
středními podniky, což je důsledek
hospodářské závislosti a obav ze ztráty 
obchodních příležitostí; vyzývá Komisi, 
členské státy a podnikatelské svazy, aby 
nalezly způsob, jak obnovit důvěru 
v soudní systémy a usnadnit přístup ke 
spravedlnosti, včetně možnosti podávat 
anonymní stížnosti; je dále přesvědčen o 
tom, že musí být doplněn koncepční 
rámec, který by ochránil spravedlivou 
soutěž jak ve vertikální, tak v horizontální 
rovině obchodních vztahů, aby podniky 
mohly pracovat za skutečně rovných 
podmínek;   

Or. nl

Pozměňovací návrh 128
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. se znepokojením konstatuje, že platné 
právní nástroje k dodržování práv nejsou 
plně využívány zejména malými a 
středními podniky, což je důsledek 
hospodářské závislosti a obav ze ztráty 
obchodních příležitostí; vyzývá Komisi, 

29. se znepokojením konstatuje, že platné 
právní nástroje k dodržování práv nejsou 
plně využívány zejména malými a 
středními podniky, což je důsledek 
hospodářské závislosti a obav ze ztráty 
obchodních příležitostí; vyzývá Komisi, 
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členské státy a podnikatelské svazy, aby 
nalezly způsob, jak obnovit důvěru 
v soudní systémy a usnadnit přístup ke 
spravedlnosti, včetně možnosti podávat 
anonymní stížnosti;

členské státy a podnikatelské svazy, aby 
nalezly způsob, jak obnovit důvěru 
v soudní systémy a usnadnit přístup ke 
spravedlnosti, včetně možnosti podávat 
anonymní stížnosti a ustanovit veřejného 
ochránce práv EU v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. se znepokojením konstatuje, že platné 
právní nástroje k dodržování práv nejsou 
plně využívány zejména malými a 
středními podniky, což je důsledek 
hospodářské závislosti a obav ze ztráty 
obchodních příležitostí; vyzývá Komisi, 
členské státy a podnikatelské svazy, aby 
nalezly způsob, jak obnovit důvěru v 
soudní systémy a usnadnit přístup ke 
spravedlnosti, včetně možnosti podávat 
anonymní stížnosti;

29. se znepokojením konstatuje, že platné 
právní nástroje k dodržování práv nejsou 
plně využívány zejména malými a 
středními podniky, což je důsledek 
hospodářské závislosti a obav ze ztráty 
obchodních příležitostí; vyzývá Komisi, 
členské státy a podnikatelské svazy, aby 
nalezly způsob, jak obnovit důvěru v 
soudní systémy a usnadnit přístup ke 
spravedlnosti;

Or. cs

Pozměňovací návrh 130
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že namísto navrhování 
právních předpisů by měly být 
prozkoumány možnosti a posouzena 
účinnost mechanismu alternativního a 
neformálního řešení sporů a mechanismu 

31. domnívá se, že by měly být 
prozkoumány možnosti a posouzena 
účinnost mechanismu alternativního a 
neformálního řešení sporů a mechanismu 
kolektivního odškodnění;
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kolektivního odškodnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že namísto navrhování 
právních předpisů by měly být 
prozkoumány možnosti a posouzena 
účinnost mechanismu alternativního a 
neformálního řešení sporů a mechanismu 
kolektivního odškodnění;

31. domnívá se, že by měly být 
prozkoumány možnosti a posouzena 
účinnost mechanismu alternativního a 
neformálního řešení sporů a mechanismu 
kolektivního odškodnění, zvláště v případě 
přeshraničních sporů; žádá Komisi, aby 
dle potřeby navrhla právní předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že namísto navrhování
právních předpisů by měly být 
prozkoumány možnosti a posouzena 
účinnost mechanismu alternativního a 
neformálního řešení sporů a mechanismu 
kolektivního odškodnění;

31. domnívá se, že by spolu s návrhy
právních předpisů měly být prozkoumány 
možnosti mechanismu alternativního a 
neformálního řešení sporů a mechanismu 
kolektivního odškodnění;

Or. it

Pozměňovací návrh 133
George Lyon
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Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že namísto navrhování 
právních předpisů by měly být 
prozkoumány možnosti a posouzena 
účinnost mechanismu alternativního a 
neformálního řešení sporů a mechanismu 
kolektivního odškodnění;

31. domnívá se, že by měly být 
prozkoumány možnosti a posouzena 
účinnost mechanismu alternativního a 
neformálního řešení sporů a mechanismu 
kolektivního odškodnění; v této souvislosti 
navrhuje, aby členské státy přijaly pro 
vztahy mezi podniky kodexy správné 
obchodní a smluvní praxe pro fungování 
jejich potravinového řetězce a aby své 
kroky koordinovaly na úrovni EU, a 
povzbuzuje členské státy, aby ustanovily 
veřejného ochránce práv, který by 
vyšetřoval stížnosti, vymáhal uvedené 
kodexy, rozhodoval spory a vydával 
doporučení jak zlepšit dodržování 
právních předpisů a dobrovolných 
kodexů;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že namísto navrhování 
právních předpisů by měly být 
prozkoumány možnosti a posouzena 
účinnost mechanismu alternativního a 
neformálního řešení sporů a mechanismu 
kolektivního odškodnění;

31. vyzývá Komisi, aby neprodleně učinila 
potřebné kroky k zavedení celoevropského 
systému alternativního řešení sporů a 
mechanismu kolektivního odškodnění, 
které by byly pro spotřebitele, ale i pro 
maloobchodníky účinným prostředkem 
řešení sporů;

Or. cs
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Pozměňovací návrh 135
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že namísto navrhování 
právních předpisů by měly být 
prozkoumány možnosti a posouzena 
účinnost mechanismu alternativního a 
neformálního řešení sporů a mechanismu 
kolektivního odškodnění;

31. žádá Komisi, aby provedla důkladné 
posouzení účinnosti nástrojů, které mají 
k dispozici všichni aktéři v dodavatelském 
řetězci pro řešení problémů týkajících se 
dopadu dominantního postavení na trhu 
v řetězci, s cílem zavést v případě potřeby 
nápravná opatření včetně legislativních 
návrhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi a subjekty 
v maloobchodním dodavatelském řetězci, 
aby každý rok podávaly Parlamentu 
zprávu o dosaženém pokroku ve 
stávajících platformách a mechanismech 
neformálního dialogu; navrhuje, že o 
výsledcích by se mělo diskutovat na 
každoročním kulatém stolu o 
maloobchodním trhu organizovaném jeho 
Výborem pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Pier Antonio Panzeri
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Návrh usnesení
Podnadpis 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Větší účinnost a udržitelná spotřeba –
inovační metody

Vyšší konkurenceschopnost a sociální a 
environmentální udržitelnost 

Or. it

Pozměňovací návrh 138
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vítá skutečnost, že maloobchodníci a 
dodavatelé stojí v čele tzv. zelené 
odpovědnosti a podporuje jejich závazky, 
které přijali k docílení udržitelné spotřeby;

33. upozorňuje na odpovědnost 
maloobchodního sektoru ve věci 
udržitelnosti, zejména pokud jde o odpad, 
spotřebu energie, dopravu a produkci 
CO2; vítá závazky, které již
maloobchodníci přijali k docílení 
udržitelné spotřeby, ale domnívá se, že je 
nutné další úsilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vítá skutečnost, že maloobchodníci a 
dodavatelé stojí v čele tzv. zelené 
odpovědnosti a podporuje jejich závazky, 
které přijali k docílení udržitelné spotřeby;

33. vítá skutečnost, že maloobchodníci a 
dodavatelé stojí v čele tzv. zelené 
odpovědnosti a podporuje jejich závazky, 
které přijali k docílení udržitelné spotřeby, 
která by měla být zařazena do co 
nejširšího výkladu pojmu zodpovědnosti 
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podniků, jež musí přikládat větší 
pozornost sociálním a environmentálním 
otázkám, přístupu ke zboží a službám a 
poctivému obchodnímu jednání;

Or. it

Pozměňovací návrh 140
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 33a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. žádá Komisi, aby na úrovni EU 
vypracovala společnou metodiku pro 
hodnocení dopadu prodávaných výrobků 
a služeb na životní prostředí, jak uvádí ve 
svém usnesení o jednotném trhu pro 
podniky a růst, na základě celého 
životního cyklu výrobku, zvláště s cílem 
vyhnout se používání nepřesných a 
neporovnatelných označení, která mohou 
zavádět evropské spotřebitele a narušovat 
fungování vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že maloobchodníci a 
dodavatelé jsou hnací silou výzkumu a 
vývoje; povzbuzuje je k investicím do 
nových technologií a dalšího zlepšování 
logistiky a dopravy, energetické účinnosti, 
nakládání s obalovými odpady a obaly, a 

34. zdůrazňuje, že maloobchodníci a 
dodavatelé jsou hnací silou inovací, 
výzkumu a vývoje; zdůrazňuje, že celé 
odvětví musí v zájmu dalšího zlepšování 
konkurenceschopnosti v celém 
dodavatelském řetězci nadále zvyšovat 
míru investic do inovačních technologií a
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k výměně osvědčených postupů; postupů zahrnujících logistiku a dopravu,
energetickou účinnost, obaly, nakládání 
s odpady a recyklaci výrobků a výměnu
osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. upozorňuje na nutnost dále 
analyzovat udržitelná označení s cílem 
zjednodušit, harmonizovat a překonat 
náklady roztříštěnosti pro podniky a 
spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá zúčastněné strany, aby přijaly 
další iniciativy, jejichž cílem je omezit 
plýtvání potravinami;

35. vyzývá zúčastněné strany, aby přijaly 
inovativní obchodní postupy, které budou 
výhodné pro místní a kvalitní produkty, 
jako je například praxe nula kilometrů, 
které jsou vhodné pro rozvoj místní 
produkce, aby zvýšily úroveň kvality 
produktů a zlepšení úrovně zaměstnanosti 
a aby přijaly další iniciativy, jejichž cílem 
je omezit plýtvání potravinami;

Or. it
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Pozměňovací návrh 144
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. zdůrazňuje význam úlohy družstev 
v systému maloobchodní distribuce 
vzhledem k tomu, že představují 
alternativní obchodní model, který 
přispívá k ekonomické rozrůzněnosti a 
zaručuje přístup a odpovídající a kvalitní 
ceny, přičemž zhodnocuje místní produkci 
a vytváří stabilní a důstojná pracovní 
místa;

Or. it

Pozměňovací návrh 145
Olga Sehnalová

Návrh usnesení
Bod 35 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35b. vyjadřuje znepokojení nad tlakem 
obchodních řetězců na co nejnižší 
maloobchodní ceny potravin na úkor 
jejich kvality, což může přispívat ke 
zhoršenému zdravotnímu stavu populace 
a následně zvýšeným nákladům na 
zdravotní systémy v jednotlivých 
členských zemích. Domnívá se, že 
informovanost a vzdělávání spotřebitele 
by mělo hrát klíčovou roli při řešení 
tohoto problému;

Or. cs

Pozměňovací návrh 146
Anna Maria Corazza Bildt
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Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vítá společnou dohodu EuroCommerce 
a UNI-Evropa, která je důkazem, že 
v oblasti obchodu funguje sociální dialog; 
uznává, že je třeba aktivněji pracovat na 
zvýšení informovanosti spotřebitelů o 
sociální odpovědnosti maloobchodníků, 
zajistit investice do nových technologií, 
které budou odpovídat lidskému kapitálu, a 
bojovat proti šedé ekonomice;

36. vítá společnou dohodu EuroCommerce 
a UNI-Evropa, která je důkazem, že 
v oblasti obchodu funguje sociální dialog; 
uznává, že je třeba aktivněji pracovat na 
zvýšení informovanosti spotřebitelů 
o sociální odpovědnosti maloobchodníků, 
zajistit investice do nových technologií, 
které budou odpovídat lidskému kapitálu, 
zejména pomocí rozvoje kvalifikace, a 
bojovat proti šedé ekonomice;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. zdůrazňuje, že existuje rozpor mezi 
odvětvovými kvalifikacemi, které jsou 
požadovány, a těmi, které jsou na 
pracovním trhu dostupné; všímá si 
potřeby projektů vzdělávání a spolupráce 
mezi všemi zainteresovanými stranami 
v zájmu předvídání potřeb, co se týče 
kvalifikací, a v zájmu kontroly dopadu 
nových technologií;

Or. it

Pozměňovací návrh 148
Pier Antonio Panzeri

Návrh usnesení
Bod 37
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. žádá Komisi, aby připravila komplexní 
evropský akční plán pro maloobchod, pro 
vytyčení nové strategie, aby přitom stavěla 
na úspěších a řešila přetrvávající otázky a 
předložila doporučení pro konkrétní 
odvětví;

37. žádá Komisi, aby připravila komplexní 
evropský akční plán pro maloobchod, pro 
vytyčení nové strategie, aby přitom stavěla 
na úspěších a řešila přetrvávající otázky a 
předložila doporučení pro různá konkrétní 
odvětví;

Or. it

Pozměňovací návrh 149
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. žádá Komisi, aby připravila komplexní 
evropský akční plán pro maloobchod, pro 
vytyčení nové strategie, aby přitom stavěla 
na úspěších a řešila přetrvávající otázky 
a předložila doporučení pro konkrétní 
odvětví;

37. žádá Komisi, aby v součinnosti 
s odvětvím maloobchodu připravila 
komplexní evropský akční plán pro 
maloobchod, pro vytyčení nové strategie, 
aby přitom stavěla na úspěších a řešila 
přetrvávající otázky 
a předložila doporučení pro konkrétní 
odvětví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 150
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. žádá Komisi, aby připravila komplexní 
evropský akční plán pro maloobchod, pro 
vytyčení nové strategie, aby přitom stavěla 
na úspěších a řešila přetrvávající otázky a 
předložila doporučení pro konkrétní 

37. žádá Komisi, aby po konzultaci 
s hospodářskými subjekty 
v maloobchodním odvětví připravila 
komplexní evropský akční plán pro 
maloobchod, pro vytyčení nové strategie, 
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odvětví; aby přitom stavěla na úspěších a řešila 
přetrvávající otázky a předložila 
doporučení pro konkrétní odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. žádá Komisi, aby připravila komplexní 
evropský akční plán pro maloobchod, pro 
vytyčení nové strategie, aby přitom stavěla 
na úspěších a řešila přetrvávající otázky a 
předložila doporučení pro konkrétní 
odvětví;

37. žádá Komisi, aby po konzultaci 
s hospodářskými subjekty 
v maloobchodním odvětví připravila 
komplexní evropský akční plán pro
maloobchod, pro vytyčení nové strategie, 
aby přitom stavěla na úspěších a řešila 
přetrvávající otázky a předložila 
doporučení pro konkrétní odvětví;
zdůrazňuje, že tento akční plán by měl 
zahrnovat již vypracované iniciativy 
Komise pro zkoumání těchto priorit, jako 
jsou fórum na vysoké úrovni pro lepší 
fungování potravinového řetězce, 
iniciativy v oblasti strategie pro přírodní 
zdroje a příslušné návrhy Aktu o 
jednotném trhu; navrhuje, aby byly 
v rámci prvního kulatého stolu 
o maloobchodním trhu předloženy a 
projednány kroky navazující na opatření 
navrhovaná v akčním plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 37
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. žádá Komisi, aby připravila komplexní 
evropský akční plán pro maloobchod, pro 
vytyčení nové strategie, aby přitom stavěla 
na úspěších a řešila přetrvávající otázky a 
předložila doporučení pro konkrétní 
odvětví;

37. žádá Komisi, aby připravila komplexní 
evropský akční plán pro maloobchod, pro 
vytyčení nové strategie, aby přitom stavěla 
na úspěších a řešila přetrvávající otázky 
a předložila doporučení pro konkrétní 
odvětví; vítá, že Parlament tuto iniciativu 
podpořil ve svém usnesení o jednotném 
trhu pro podniky a růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. žádá Komisi, aby se v akčním plánu 
věnovala mimo jiné těmto tématům:
1) řešit narůstající problém dostupnosti 
dobrého sortimentu cenově přístupného 
zboží denní potřeby, zvláště pro seniory a 
osoby žijící ve venkovských oblastech 
a/nebo osoby, které nemají automobil;
2) vypracovat referenční rámec EU pro 
udržitelná označení včetně ekologické 
stopy zboží pro překonání roztříštěnosti 
trhu a vývoje metody pro analýzu nákladů 
životního cyklu výrobků;
3) vypracovat rámec EU pro informování 
spotřebitelů, který by spotřebitelům 
zajišťoval přístup ke spolehlivým, 
transparentním a srovnatelným 
informacím o nabídkách maloobchodních 
služeb v celé EU včetně sociální 
odpovědnosti maloobchodníků, aby se 
spotřebitel mohl lépe informovaně 
rozhodovat;
3) zajistit řádné provádění právních 
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předpisů týkajících se spravedlivých 
pracovních podmínek, zvláště pro ženy, 
pracovníky ve směnném provozu a 
pracovníky na částečný úvazek, a 
v případě potřeby navrhnout nové nebo 
revidované právní předpisy;
4) připravit do června 2013 návrhy 
zajišťující podobné úrovně ochrany 
distributorů a obchodních zástupců, 
například rozšíření oblasti působnosti a 
přizpůsobení směrnice Rady 86/653/EHS 
o koordinaci právní úpravy členských 
států týkající se nezávislých obchodních 
zástupců, s cílem zahrnout všechny 
dohody o distribuci;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 37 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37b. žádá Komisi, aby každý rok podávala 
Parlamentu zprávu o dosaženém pokroku 
evropského akčního plánu pro 
maloobchod; navrhuje, aby byly výsledky 
projednány v rámci každoročního 
kulatého stolu o maloobchodním trhu, 
jenž organizuje jeho Výbor pro vnitřní trh 
a ochranu spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Iliana Ivanova

Návrh usnesení
Bod 38
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. pobízí maloobchodníky a dodavatele, 
aby se aktivně zapojovali do otevřeného, 
konstruktivního a soustavného dialogu 
s cílem dospět k praktickým řešením; 
vyzývá orgány EU, aby tento proces 
aktivně podporovaly;

38. pobízí maloobchodníky a dodavatele, 
aby se aktivně zapojovali do otevřeného, 
konstruktivního a soustavného dialogu 
s cílem dospět k praktickým řešením; 
vyzývá členské státy a orgány EU, aby 
tento proces aktivně podporovaly;

Or. en


