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Pozměňovací návrh 1
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Evropskou radu a Komisi, aby se 
v rámci evropského semestru více zaměřily 
na jednotný trh, který představuje 
hospodářský pilíř EU; zdůrazňuje, že 
jednotný trh musí být jádrem evropské 
správy ekonomických záležitostí, jež je 
zaměřena na cíl posilování růstu, 
zaměstnanosti a sociální soudržnosti 
překonáváním vnitřních nerovnovah a 
zajištěním sbližující se dynamiky 
konkurenceschopnosti;

1. vyzývá Evropskou radu a Komisi, aby se 
v rámci evropského semestru více zaměřily 
na jednotný trh, který představuje 
hospodářský pilíř EU s cílem plně využít  
potenciál odvětví služeb, přitáhnout 
soukromý kapitál na financování 
inovativních projektů, modernizaci 
stanovování norem a podporu účinného 
využití energie; zdůrazňuje, že jednotný trh 
musí být jádrem evropské správy 
ekonomických záležitostí, jež je zaměřena 
na cíl posilování růstu, zaměstnanosti a 
sociální soudržnosti překonáváním 
vnitřních nerovnovah a zajištěním 
sbližující se dynamiky 
konkurenceschopnosti;

Or. lt

Pozměňovací návrh 2
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Evropskou radu a Komisi, aby se 
v rámci evropského semestru více zaměřily 
na jednotný trh, který představuje 
hospodářský pilíř EU; zdůrazňuje, že 
jednotný trh musí být jádrem evropské 
správy ekonomických záležitostí, jež je 
zaměřena na cíl posilování růstu, 
zaměstnanosti a sociální soudržnosti 
překonáváním vnitřních nerovnovah a 
zajištěním sbližující se dynamiky 

1. vyzývá Evropskou radu a Komisi, aby se 
v rámci evropského semestru více zaměřily 
na jednotný trh, který představuje 
hospodářský pilíř EU; zdůrazňuje, že 
jednotný trh musí být jádrem evropské 
správy ekonomických záležitostí, jež je 
zaměřena na cíl posilování růstu, 
zaměstnanosti a sociální soudržnosti 
překonáváním vnitřních nerovnovah a 
posílením konkurenceschopnosti;
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konkurenceschopnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Evropskou radu a Komisi, aby se 
v rámci evropského semestru více zaměřily 
na jednotný trh, který představuje 
hospodářský pilíř EU; zdůrazňuje, že 
jednotný trh musí být jádrem evropské 
správy ekonomických záležitostí, jež je 
zaměřena na cíl posilování růstu, 
zaměstnanosti a sociální soudržnosti 
překonáváním vnitřních nerovnovah a 
zajištěním sbližující se dynamiky 
konkurenceschopnosti;

1. vyzývá Evropskou radu a Komisi, aby se 
v rámci evropského semestru více zaměřily 
na jednotný trh, který představuje 
hospodářský pilíř EU; zdůrazňuje, že 
jednotný trh musí být jádrem evropské 
správy ekonomických záležitostí, jež je 
zaměřena na cíl posilování inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího 
začlenění, zaměstnanosti a sociální 
soudržnosti překonáváním vnitřních 
nerovnovah a zajištěním sbližující se 
dynamiky konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. vítá skutečnost, že využití potenciálu 
jednotného trhu je uvedeno v roční 
analýze růstu na rok 2011 jako jeden 
z deseti cílů, jichž je nutno do roku 2012 
dosáhnout; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 5
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 b. vyzývá Evropskou radu a Komisi, aby 
s cílem konsolidovat jednotný digitální trh 
rozšířily evropský semestr na přehled 
pokroku dosaženého při zavádění 
vysokokapacitního širokopásmového 
připojení, včetně zavedení povinností 
týkajících se přístupu na trh, a posílení 
práv spotřebitelů, včetně úplných 
informací o smlouvě a ceně a 
přenositelnosti čísla; vyzývá dále Komisi a 
členské státy, aby podaly zprávu 
o provádění opatření na snížení poplatků 
za datový roaming v roce 2012 a o 
činnosti týkající se „cloud computing“, 
internetu věcí, elektronického podpisu a 
kybernetické bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 c. vyzývá Komisi, aby do roční analýzy 
růstu v roce 2011 zařadila 12 prioritních 
opatření Aktu o jednotném trhu, která 
mají být přijata do konce roku 2012; 

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Jürgen Creutzmann
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Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 d. vyzývá členské státy, aby provedly 
další reformy v oblasti služeb v souladu 
s doporučeními Komise, zejména 
odstranění neodůvodněných omezení 
týkající se svobodných povolání, 
maloobchodu a síťových odvětví, a aby 
zlepšily podnikatelské prostředí snížením 
byrokracie a zvýšením transparentnosti 
při udělování veřejných zakázek;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 e. vyzývá Komisi, aby upozornila členské 
státy, o nichž se v hodnocení jejich 
národních programů reforem zjistilo, že 
nevyužívají optimálně finanční prostředky 
EU, ve kterých konkrétních oblastech 
mají dosud nevyužitý potenciál; 

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Rafał Trzaskowski

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby každý rok v lednu 
všem příslušným parlamentním výborům, 

2. domnívá se, že by měla být urychleně 
vyjasněna úloha Evropského parlamentu 
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včetně parlamentního výboru příslušného 
pro vnitřní trh, předkládala výsledky 
předchozího evropského semestru a novou 
roční analýzu růstu;

v evropském semestru a že hospodářský 
dialog by měl být zaměřený na posílení 
demokratické legitimity procesu 
prostřednictvím řádné parlamentní 
kontroly; vyzývá Komisi, aby každý rok 
v lednu všem příslušným parlamentním 
výborům, včetně parlamentního výboru 
příslušného pro vnitřní trh, předkládala 
výsledky předchozího evropského semestru 
a novou roční analýzu růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby každý rok v lednu 
všem příslušným parlamentním výborům, 
včetně parlamentního výboru příslušného 
pro vnitřní trh, předkládala výsledky 
předchozího evropského semestru a novou 
roční analýzu růstu;

2. vyzývá Komisi, aby každý rok v lednu 
všem příslušným parlamentním výborům, 
včetně parlamentního výboru příslušného 
pro vnitřní trh, předkládala výsledky 
předchozího evropského semestru a novou 
roční analýzu růstu, a to po zahrnutí 
podrobných příspěvků výboru k oběma 
těmto procesům;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby prováděla roční 
posouzení týkající se provádění jednotného 
trhu členskými státy v rámci jejich 
národních programů reforem;

4. vyzývá Komisi, aby prováděla roční 
posouzení týkající se provádění jednotného 
trhu členskými státy v rámci jejich 
národních programů reforem a aby v této 
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souvislosti přezkoumala pokrok při 
provádění ve vnitrostátních právních 
předpisech a při následných kontrolách;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Radu a Komisi, aby rozšířily 
oblast působnosti evropského semestru a 
využily přitom nástroje, jakými jsou 
hodnotící zpráva o vnitřním trhu a 
navrhovaná opatření obsažená v Aktu o 
jednotném trhu;

5. vyzývá Komisi, aby ještě systematičtěji 
propojila evropský semestr se současnými 
iniciativami EU, jakými jsou hodnotící 
zpráva o vnitřním trhu a Akt o jednotném 
trhu, aby bylo plně zohledněno dokončení 
jednotného trhu a zajištěna soudržnost 
evropské hospodářské politiky;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Radu a Komisi, aby rozšířily 
oblast působnosti evropského semestru a 
využily přitom nástroje, jakými jsou 
hodnotící zpráva o vnitřním trhu a 
navrhovaná opatření obsažená v Aktu o 
jednotném trhu;

5. vyzývá Radu a Komisi, aby rozšířily 
oblast působnosti evropského semestru a 
využily přitom nástroje, jakými jsou 
hodnotící zpráva o vnitřním trhu a 
navrhovaná opatření obsažená v Aktu o 
jednotném trhu s provedením jeho 12 
„pák“ označených za nejvyšší priority;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. zdůrazňuje potřebu zohlednit při 
provádění evropského semestru strategii 
EU2020; zdůrazňuje, že iniciativy přijaté 
v rámci Aktu o jednotném trhu musí být 
konzistentní s dosažením cílů 7 stěžejních 
iniciativ strategie EU2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění a 
musí k tomuto cíli přispívat;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 b. vyzývá dále Radu a Komisi, aby 
rozšířily oblast působnosti evropského 
semestru s cílem lépe racionalizovat a 
integrovat spotřebitelskou politiku EU a 
využívat nástroje, jako je přehled výsledků 
spotřebitelských trhů, k měření kladného 
dopadu právních předpisů EU, jako jsou 
směrnice o právech spotřebitelů, 
spotřebitelském úvěru a nekalých 
obchodních praktikách;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Rolandas Paksas



PE469.829v01-00 10/12 AM\873457CS.doc

CS

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby zvýšila podporu 
určenou pro malé a střední podniky, které 
tvoří páteř hospodářství jednotného trhu, a 
to v souladu se zjištěními roční analýzy 
růstu.

6. vyzývá Komisi, aby s ohledem na 
pokrok jednotlivých členských států při 
dosahování hlavních cílů EU zvýšila 
podporu určenou pro malé a střední 
podniky, které tvoří páteř hospodářství 
jednotného trhu, a to v souladu se 
zjištěními roční analýzy růstu, a aby 
pomocí balíčku opatření odstranila 
překážky vznikající kvůli odlišným 
systémům pravidel v rámci EU, s nimiž 
malé a střední podniky musí bojovat, když 
se chtějí dostat k finančním prostředkům.

Or. lt

Pozměňovací návrh 17
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby zvýšila podporu 
určenou pro malé a střední podniky, které 
tvoří páteř hospodářství jednotného trhu, a 
to v souladu se zjištěními roční analýzy 
růstu.

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zvýšily podporu určenou pro malé a střední 
podniky, které tvoří páteř hospodářství 
jednotného trhu, a to v souladu se 
zjištěními roční analýzy růstu, zejména 
úplným provedením iniciativy Small 
Business Act.

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby zvýšila podporu 
určenou pro malé a střední podniky, které 
tvoří páteř hospodářství jednotného trhu, a 
to v souladu se zjištěními roční analýzy 
růstu.

6. vyzývá Komisi, aby zvýšila podporu 
určenou pro malé a střední podniky, které 
tvoří páteř hospodářství jednotného trhu, a 
to v souladu se zjištěními roční analýzy 
růstu; naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala 
účinná opatření zaměřená na zlepšení 
přístupu k finančním prostředkům pro 
malé a střední podniky a inovativní nově 
založené podniky a aby rovněž zajistila 
zlepšení podnikatelského prostředí v EU, 
zjednodušila postupy a snížila 
administrativní zátěž společností na 
jednotném trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby zvýšila podporu 
určenou pro malé a střední podniky, které 
tvoří páteř hospodářství jednotného trhu, a 
to v souladu se zjištěními roční analýzy 
růstu.

6. vyzývá Komisi, aby zvýšila podporu 
určenou pro malé a střední podniky, které 
tvoří páteř hospodářství jednotného trhu, a 
to v souladu se zjištěními roční analýzy 
růstu; v tomto ohledu podporuje 
přezkoumání pravidel EU pro udělování 
veřejných zakázek s cílem posílit 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění v rámci jednotného trhu 
podněcováním inovací zaměřených na 
zadávání veřejných zakázek v 
přeshraničním rozsahu a zajištěním 
zjednodušení regulace, větší 
transparentnosti a právní jasnosti pro 
malé a střední podniky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 a. zastává názor, že obnovení 
jednotného trhu, a zejména provádění 
Aktu o jednotném trhu, jsou základními 
předpoklady pro dosažení udržitelného 
růstu v Evropě do roku 2020; domnívá se, 
že pro zaručení evropské 
konkurenceschopnosti na celosvětové 
úrovni jsou nutná okamžitá zlepšení 
v klíčových oblastech, jako jsou mj. oblast 
služeb, veřejné zakázky, výzkum, inovace, 
vzdělávání, energetika a elektronický 
obchod;

Or. en


