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Pozměňovací návrh 1
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že stávající 
hospodářská krize a znovuobjevení 
protekcionistických hospodářských 
postojů v členských státech ohrožují 
některé z nejviditelnějších úspěchů 
evropského procesu integrace; vzhledem k 
tomu, že návrh Komise, aby se rok 2013 
stal „Evropským rokem občanů“ by měl 
řešit socioekonomické problémy a měl by 
usilovat o trh, který je ve službách 
občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. s ohledem na výsledky prvního Fóra o 
jednotném trhu, které se konalo v Krakově 
ve dnech 3. a 4. října 2011, a zejména na 
krakovské prohlášení, které zdůraznilo 
překážky, jimž občané každodenně čelí, a 
opatření, která je třeba přijmout k jejich 
odstranění; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 3
Kyriacos Triantaphyllides
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá tuto zprávu a opakuje, že jednotný 
trh může být plně realizován pouze tehdy, 
až budou odstraněny zbývající přeshraniční 
překážky, které stojí v cestě volnému 
pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, což 
bude mít hmatatelný přínos pro evropské 
občany a podniky;

1. vítá tuto zprávu a opakuje, že jednotný 
trh může být plně realizován pouze tehdy, 
až budou odstraněny zbývající přeshraniční 
překážky, které stojí v cestě volnému 
pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, což 
bude mít hmatatelný přínos pro evropské 
občany a podniky; k této integraci však za 
žádnou cenu nesmí dojít na úkor 
pracovníků, práv pracovníků a sociálního 
acquis, které má EU dodržovat, nebo na 
úkor životního prostředí, ani nelze 
dopustit, aby se integrace tímto směrem 
vyvinula;

Or. el

Pozměňovací návrh 4
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá tuto zprávu a opakuje, že jednotný 
trh může být plně realizován pouze tehdy, 
až budou odstraněny zbývající přeshraniční 
překážky, které stojí v cestě volnému 
pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, což 
bude mít hmatatelný přínos pro evropské 
občany a podniky;

1. bere tuto zprávu na vědomí a opakuje, 
že jednotný trh může být plně realizován 
pouze tehdy, až budou postupně 
odstraněny neoprávněné zbývající
přeshraniční překážky, které stojí v cestě 
volnému pohybu osob, zboží, služeb a 
kapitálu.

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 1



AM\885270CS.doc 5/27 PE478.326v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá tuto zprávu a opakuje, že jednotný 
trh může být plně realizován pouze tehdy, 
až budou odstraněny zbývající 
přeshraniční překážky, které stojí v cestě 
volnému pohybu osob, zboží, služeb a 
kapitálu, což bude mít hmatatelný přínos 
pro evropské občany a podniky;

1. vítá tuto zprávu a opakuje, že jednotný 
trh může být plně realizován pouze tehdy, 
až budou odstraněny zbývající překážky, 
které stojí v cestě volnému pohybu osob, 
zboží, služeb a kapitálu, což bude mít 
hmatatelný přínos pro evropské občany a 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. zejména zdůrazňuje, že je důležité 
odstranit překážky volnému pohybu 
občanů EU, a to především tím, že se 
zajistí, aby občané požívali svých práv EU 
týkajících se některých aspektů jejich 
života v každém členském státě, do něhož 
cestují; to je zejména důležité v souvislosti 
s volným pohybem pracovníků a 
odborníků, a tudíž k dokončení vnitřního 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby uvedla v účinnost 
článek 174 Smlouvy o fungování 
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Evropské unie, zejména pokud jde o 
ostrovní a horské oblasti, jejichž obyvatelé 
nemají stejný přístup ke zdravotnictví, 
práci a vzdělávání, jako občané ve 
městech; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
více usilovala o to, aby do ostrovních a 
horských oblastí byly zavedeny 
širokopásmové sítě, a aby prováděla 
všechny politiky v oblasti přístupu k 
různým právům s cílem zabránit vylidnění 
těchto oblastí;

Or. it

Pozměňovací návrh 8
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 b. oceňuje závazek Komise, že do roku 
2012 navrhne legislativní nástroj k 
rychlejšímu a méně byrokratickému 
uznávání profesních kvalifikací; možnost 
požádat o uznání kvalifikací elektronicky 
považuje za významnou prioritu v této 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 c. připomíná význam přenositelnosti 
důchodových práv mezi členskými státy 
EU – tato otázka stále představuje 
významnou překážku odrazující občany 
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od využívání jejich práva na volný pohyb;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 d. rozhodně opakuje, že je přesvědčen o 
významu jednotných informačních míst; 
oceňuje úsilí Komise při vytváření svého 
portálu jednotných informačních míst a 
její dlouhodobé snahy o zjednodušení 
výměny informací; vyzývá Komisi, aby 
zkvalitnila řešení pro poskytování 
přiměřených zdrojů fyzicky přítomným 
jednotným informačním místům 
umístěným v každém členském státě; 
navrhuje, aby taková jednotná informační 
místa byla umístěna na zastoupeních 
Evropské komise v jednotlivých členských 
státech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 e. uznává, že administrativní překážky 
zůstávají hlavní bariérou v rámci 
Evropské unie; vyzývá Komisi, aby nalezla 
účinnější řešení tím, že bude průběžně 
zjišťovat a řešit překážky a nesnáze 
občanů, kteří provádějí přeshraniční 
administrativní postupy, ať už přímo, 
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nebo prostřednictvím místního správního 
orgánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 f. uznává jazykové problémy, kterým 
občané čelí ve styku s vnitrostátními 
soudy, institucemi a správními orgány, 
pokud se volně pohybují po Evropské 
unii; vyzývá Komisi, aby poskytla 
hmatatelná a vhodná řešení na pomoc 
občanům překonat tuto významnou 
překážku, aniž by výrazně zatížila orgány 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 1 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 g. oceňuje úsilí Komise o zajištění toho, 
aby cestující v letecké dopravě věděli o 
svých právech a využívali je, zejména 
pokud jde o zpoždění a zrušení letů; žádá, 
aby Komise i nadále sledovala situaci v 
oblasti práv cestujících v EU a aby v této 
oblasti navrhovala a prováděla účinná 
řešení; oceňuje plány Komise na revizi 
nařízení (ES) č. 261/2004 o náhradách a 
pomoci cestujícím v letecké dopravě v 
případě odepření nástupu na palubu,
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zrušení nebo významného zpoždění letů. 
Vyzývá Komisi, aby dále neotálela s revizí 
směrnice o souborných službách pro 
cesty; 

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 1 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 h. podporuje úsilí Komise o vytvoření 
iniciativy pro registraci motorových 
vozidel, jež byly předtím registrovány v 
jiném členském státě, protože to omezí 
obtížné formality a papírování při 
opětovné registraci a zamezí to případům 
dvojí platby registrační daně; vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že v roce 2012 bude 
v této souvislosti předložen legislativní 
návrh;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 1 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 i. vítá návrhy Komise na usnadnění 
přístupu k přeshraniční zdravotní péči, 
které zajistí duševní klid občanům, kteří se 
nacházejí mimo svůj členský stát, a zvýší 
kvalitu a dostupnost zdravotnických 
služeb pro všechny občany EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí nedávné publikace 
Komise nazvané „Posílení práv 
spotřebitelů“ a „20 hlavních obav“, kde 
jsou zdůrazněny informační, legislativní a 
prováděcí nedostatky, které na jednotném 
trhu přetrvávají, i antagonismus a 
nedostatek znalostí občanů, pokud jde o 
jejich práva na trhu;

2. bere na vědomí nedávné publikace 
Komise nazvané „Posílení práv 
spotřebitelů a „20 hlavních obav“, kde jsou 
zdůrazněny informační, legislativní a 
prováděcí nedostatky, které na jednotném 
trhu přetrvávají, i frustrace vyplývající z 
nedostatečné informovanosti, jež vede k 
tomu, že občané nemohou účinně uplatnit 
svá práva na jednotném trhu; vyzývá 
Komisi, aby tyto nedostatky odstranila;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí nedávné publikace 
Komise nazvané „Posílení práv 
spotřebitelů“ a „20 hlavních obav“, kde 
jsou zdůrazněny informační, legislativní a 
prováděcí nedostatky, které na jednotném 
trhu přetrvávají, i antagonismus a 
nedostatek znalostí občanů, pokud jde o 
jejich práva na trhu;

2. bere na vědomí nedávné publikace 
Komise nazvané „Posílení práv 
spotřebitelů“ a „20 hlavních obav“, kde 
jsou zdůrazněny informační, legislativní a 
prováděcí nedostatky, které na jednotném 
trhu přetrvávají, i antagonismus a 
nedostatek znalostí občanů, pokud jde o 
jejich práva na trhu; zavazuje se tedy k 
posílení komunikace s občany o právech, 
jež pro ně vyplývají z jednotného trhu, a 
vyzývá Komisi, aby tak také učinila;

Or. en



AM\885270CS.doc 11/27 PE478.326v01-00

CS

Pozměňovací návrh 18
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí nedávné publikace 
Komise nazvané „Posílení práv 
spotřebitelů“ a „20 hlavních obav“, kde 
jsou zdůrazněny informační, legislativní a 
prováděcí nedostatky, které na jednotném 
trhu přetrvávají, i antagonismus a
nedostatek znalostí občanů, pokud jde o 
jejich práva na trhu;

2. bere na vědomí nedávné publikace 
Komise nazvané „Posílení práv 
spotřebitelů“ a „20 hlavních obav“, kde 
jsou zdůrazněny nedostatky týkající se 
pochopení a využití informací a zpoždění 
při provádění evropských právních 
předpisů i nedostatek znalostí mezi 
spotřebiteli a podniky, pokud jde o jejich 
práva na jednotném trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. vyzývá Komisi, aby rozvoj digitálního 
jednotného trhu považovala za prioritu, 
aby měli spotřebitelé plnohodnotný 
přístup ke konkurenceschopnějším 
nabídkám zboží a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)



PE478.326v01-00 12/27 AM\885270CS.doc

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. domnívá se, že poté, co identifikovala 
problémy spojené s jednotným trhem, by 
Komise měla postoupit do další logické 
fáze konsolidace a nacházení řešení pro 
účinné provádění jednotného trhu, aby 
znovu získala veřejnou podporu 
evropských občanů; vítá publikaci Komise 
nazvanou „20 hlavních obav“, která 
vyplynula z usnesení ze dne 20. května 
2010 [1], jako užitečný první krok; vyzývá 
Komisi, aby předložila „20 nejlepších 
řešení“ pro každý z těchto zdrojů 
frustrace, jak se navrhovalo na Fóru o 
jednotném trhu v Krakově; 
[1] P7_TA(2010)0186 (Grechova zpráva)

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 b. domnívá se, že přístup k bankovním 
službám pro občany EU, kteří se usadí v 
jiném členském státě, by měl být 
usnadněn; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
přijala nezbytná legislativní opatření k 
zajištění přístupu všech občanů EU k 
základnímu platebnímu účtu; zdůrazňuje, 
že je třeba zvýšit transparentnost 
bankovních poplatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Louis Grech
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Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 b. připomíná, že Fórum o jednotném 
trhu, které se konalo v roce 2011, uspělo 
jakožto audit pokroku jednotného trhu a 
pomohlo zdůraznit obavy občanů; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby tento impuls 
udržela a průběžně hodnotila situaci 
jednotného trhu konáním fór o jednotném 
trhu dvakrát ročně a doplněním těchto fór 
každoročními návštěvami zaměřenými na 
hodnocení a podporu jednotného trhu v 
jednotlivých členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 c. upozorňuje, že složitá fiskální 
pravidla platná pro přeshraniční situace 
spolu s dvojím zdaněním odrazují občany 
od usazování se v jiných členských 
státech; podporuje úsilí Komise o 
odstranění těchto fiskálních překážek a 
domnívá se, že zvláštní pozornost by se 
měla věnovat registraci aut;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 c. vítá činnost a úsilí Komise, pokud jde 
o provádění Aktu o jednotném trhu; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila 
účinné provádění prvních priorit a  
zároveň připravila druhý soubor iniciativ, 
které se budou provádět v budoucnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 d. zdůrazňuje, že mobilita občanů EU by 
mohla být posílena, pokud by užívání 
jejich sociálních práv v jiných členských 
státech bylo snazší a byli o nich lépe 
informováni; vřele vítá iniciativu Komise 
týkající se rozvoje nového systému 
elektronické výměny údajů o sociálním 
zabezpečení a vybízí k užší spolupráci 
mezi vnitrostátními systémy sociálního 
zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 e. zdůrazňuje, že občané by měli mít 
lepší přístup k přeshraničním 
zdravotnickým službám; zdůrazňuje, že 



AM\885270CS.doc 15/27 PE478.326v01-00

CS

řádné a včasné provádění směrnice 
2011/24/EU je v tomto ohledu klíčové; 
vyzývá Komisi, aby podporovala 
telemedicínu a služby elektronického 
zdravotnictví, jakož i pilotní projekty 
zaměřené na poskytování přístupu on-line 
občanům EU k jejich zdravotním 
záznamům; vřele vítá záměr Komise 
doporučit minimální soubor společných 
údajů o pacientech, aby se zajistila 
interoperabilita zdravotních záznamů, a 
zajistila se tak kontinuita péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 2 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 f. vyzývá Komisi a členské státy, aby lépe 
informovaly občany EU o jejich právech v 
oblasti přeshraniční péče i o praktických 
aspektech užívání těchto práv, zejména 
pokud jde o proplácení náklad, a aby jim 
pomohly se lépe seznámit s elektronickými 
zdravotnickými službami a telemedicínou;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že systémy alternativního 
řešení sporů, jako je síť SOLVIT, se 
ukázaly být účinnými při řešení problémů, 

3. připomíná význam účinných 
mechanismů pro podávání hromadných 
žalob, jakožto prostředků k zajištění toho, 
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s nimiž se občané potýkají, jako je 
uznávání profesních kvalifikací a 
přenositelnost penzijních fondů u 
mobilních pracovníků, avšak oblast 
alternativního řešení sporů zůstává v 
Evropě velmi roztříštěná; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že legislativní 
opatření EU v oblasti alternativního řešení 
sporů a hromadných žalob budou 
dokončena do roku 2012;

že se spotřebitelé domohou svých práv;
zdůrazňuje, že systémy alternativního 
řešení sporů, jako je síť SOLVIT, se 
ukázaly být účinnými při řešení problémů, 
s nimiž se občané potýkají, jako je 
uznávání profesních kvalifikací a 
přenositelnost penzijních fondů u 
mobilních pracovníků, avšak oblast 
alternativního řešení sporů zůstává v 
Evropě velmi roztříštěná; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že plánovaná 
legislativní opatření EU v oblasti 
alternativního řešení sporů a hromadných 
žalob budou dokončena do roku 2012;
zdůrazňuje, že je důležité, aby přijaté 
nástroje usnadnily odškodnění 
spotřebitele v případě přeshraničního 
nákupu zboží a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že systémy alternativního 
řešení sporů, jako je síť SOLVIT, se 
ukázaly být účinnými při řešení problémů, 
s nimiž se občané potýkají, jako je 
uznávání profesních kvalifikací a 
přenositelnost penzijních fondů u 
mobilních pracovníků, avšak oblast 
alternativního řešení sporů zůstává v 
Evropě velmi roztříštěná; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že legislativní 
opatření EU v oblasti alternativního řešení 
sporů a hromadných žalob budou 
dokončena do roku 2012;

3. zdůrazňuje, že systémy alternativního 
řešení sporů, jako je síť SOLVIT, se 
ukázaly být účinnými při řešení problémů, 
s nimiž se občané potýkají, jako je 
uznávání profesních kvalifikací a 
přenositelnost penzijních fondů u 
mobilních pracovníků, avšak oblast 
alternativního řešení sporů zůstává v 
Evropě velmi roztříštěná; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že legislativní 
opatření EU v oblasti alternativního řešení 
sporů a hromadných žalob budou 
dokončena do roku 2012; zdůrazňuje, že 
občané by měli být o mechanismech pro 
podávání hromadných žalob a nástrojích 
pro řešení problémů lépe informováni, 
aby se zajistila účinnost občanských práv 
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na jednotném trhu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že systémy alternativního 
řešení sporů, jako je síť SOLVIT, se 
ukázaly být účinnými při řešení problémů, 
s nimiž se občané potýkají, jako je 
uznávání profesních kvalifikací a 
přenositelnost penzijních fondů u 
mobilních pracovníků, avšak oblast 
alternativního řešení sporů zůstává v 
Evropě velmi roztříštěná; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že legislativní 
opatření EU v oblasti alternativního řešení 
sporů a hromadných žalob budou 
dokončena do roku 2012;

3. zdůrazňuje, že systémy alternativního 
řešení sporů, jako je síť SOLVIT, se 
ukázaly být účinnými při řešení problémů, 
s nimiž se občané potýkají, jako je 
uznávání profesních kvalifikací a 
přenositelnost penzijních fondů u 
mobilních pracovníků, avšak oblast 
alternativního řešení sporů zůstává v 
Evropě velmi roztříštěná; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že legislativní 
opatření EU v oblasti alternativního řešení 
sporů a řešení sporů on-line budou 
navržena do roku 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že systémy alternativního 
řešení sporů, jako je síť SOLVIT, se 
ukázaly být účinnými při řešení problémů, 
s nimiž se občané potýkají, jako je
uznávání profesních kvalifikací a 
přenositelnost penzijních fondů u 
mobilních pracovníků, avšak oblast 
alternativního řešení sporů zůstává v 

3. zdůrazňuje, že síť SOLVIT se ukázala 
být účinnou při řešení problémů
souvisejících s uznáváním profesních 
kvalifikací, přenositelností penzijních 
fondů u mobilních pracovníků a pro volný 
pohyb a usazování občanů EU; připomíná 
však, že oblast alternativního řešení sporů 
zůstává v Evropě velmi roztříštěná; 
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Evropě velmi roztříštěná; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že legislativní 
opatření EU v oblasti alternativního řešení 
sporů a hromadných žalob budou 
dokončena do roku 2012;

zasazuje se o rychlé a levné mimosoudní 
řešení spotřebitelských problémů v EU a 
vítá proto legislativní iniciativy v oblasti 
alternativního řešení sporů a mechanismů 
pro řešení sporů on-line i podporu širšího 
využívání mediace do roku 2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že systémy alternativního 
řešení sporů, jako je síť SOLVIT, se 
ukázaly být účinnými při řešení problémů, 
s nimiž se občané potýkají, jako je 
uznávání profesních kvalifikací a 
přenositelnost penzijních fondů u 
mobilních pracovníků, avšak oblast 
alternativního řešení sporů zůstává v 
Evropě velmi roztříštěná; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že legislativní 
opatření EU v oblasti alternativního řešení 
sporů a hromadných žalob budou 
dokončena do roku 2012;

3. zdůrazňuje, že během let se systémy 
alternativního řešení sporů a síť SOLVIT 
ukázaly být jednoduchými, rychlými a 
nákladově účinnými při řešení problémů, s 
nimiž se občané potýkají, jako je uznávání 
profesních kvalifikací a přenositelnost 
penzijních fondů u mobilních pracovníků;
znovu uvádí, že oblast alternativního řešení 
sporů zůstává v Evropě velmi roztříštěná a 
síť SOLVIT je velmi málo využívaná; vítá 
závazek Komise, že do konce roku 2011 
předloží legislativní návrh na využívání 
alternativního řešení sporů a zdůrazňuje 
význam účinného přijetí tohoto 
legislativního nástroje pro to, aby 
spotřebitelům poskytl rychlejší a levnější 
řešení k dosažení odškodnění; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že legislativní 
opatření EU v oblasti hromadných žalob 
budou přijata do konce roku 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Antonyia Parvanova
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily rychlé a účinné provádění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči a řádně zohlednily zásady 
univerzálnosti, přístupu ke kvalitní péči, 
spravedlnosti a solidarity;
(Směrnice 2011/24/EU stanoví pravidla 
pro usnadňování přístupu k bezpečné a 
vysoce kvalitní přeshraniční zdravotní péči 
a podporuje spolupráci v oblasti zdravotní 
péče mezi členskými státy. Pokud jde o 
článek 4 směrnice, musí být přeshraniční 
péče poskytována s ohledem na zásady 
univerzálnosti, přístupu ke kvalitní péči, 
spravedlnosti a solidarity.)

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. domnívá se, že nový systém 
alternativního řešení sporů zaměřený na 
občany, který by stavěl na stávajících 
poradních orgánech a administrativních 
strukturách, by byl velmi prospěšný pro 
poskytování dostupného, rychlého a 
přístupného mimosoudního řešení sporů 
pro spotřebitele;

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 b. vyzývá Komisi, aby bezodkladně 
přijala akční plán k dalšímu zviditelnění a 
posílení úlohy sítě SOLVIT, iniciativy 
poradenství Vaše Evropa, evropských 
spotřebitelských středisek a dalších 
pomocných služeb, aby byly viditelnější 
pro občany a podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 c. oceňuje Komisi za její dlouhodobou 
činnost na webových stránkách portálu 
poradenství Vaše Evropa a vybízí k 
dokončení tohoto inovativního nástroje, 
zejména na vnitrostátní úrovni; 
doporučuje, aby byl tento mechanismus 
přeměněn na skutečné jednotné správní 
místo s cílem pomoci občanům více se 
dozvědět o jejich právech prostřednictvím 
jediného zdroje informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby zvážila přijetí 
Listiny práv občanů, jak k tomu vyzýval 
Parlament ve svém výše uvedeném 
usnesení ze dne 20. května 2010, kde by 
byla stanovena práva a povinnosti občanů 
a která by řešila i přeshraniční otázky 
spojené s jednotným trhem; domnívá se, že 
tato listina by měla být snadno dostupná a 
sloužit jako příručka pro všechny občany, 
kteří se pohybují, pracují, nakupují a 
prodávají ve více než jednom členském 
státě;

4. vyzývá členské státy, aby na webových 
stránkách svých ministerstev zveřejnily 
komplexní informační materiál, v němž 
budou shrnuta práva a povinnosti občanů 
a přeshraniční otázky spojené s jednotným 
trhem;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby zvážila přijetí 
Listiny práv občanů, jak k tomu vyzýval 
Parlament ve svém výše uvedeném 
usnesení ze dne 20. května 2010, kde by 
byla stanovena práva a povinnosti občanů a 
která by řešila i přeshraniční otázky 
spojené s jednotným trhem; domnívá se, že 
tato listina by měla být snadno dostupná a 
sloužit jako příručka pro všechny občany, 
kteří se pohybují, pracují, nakupují a 
prodávají ve více než jednom členském 
státě;

4. vyzývá Komisi, aby zvážila přijetí 
Listiny práv občanů, jež bude uživatelsky 
vstřícná, pravidelně aktualizovaná a 
snadno dostupná, jak k tomu vyzýval 
Parlament ve svém výše uvedeném 
usnesení ze dne 20. května 2010[1], kde by 
byla stanovena práva a povinnosti občanů a 
která by řešila i přeshraniční otázky 
spojené s jednotným trhem; domnívá se, že 
tato listina by měla být snadno dostupná a 
sloužit jako příručka pro všechny občany, 
kteří se pohybují, pracují, nakupují a 
prodávají ve více než jednom členském 
státě, poskytovat více praktických 
informací a řešení každodenních 
problémů, s nimž se evropští občané 
potýkají, jako je přístup ke zdravotní péči, 
registrace vozidel, otevření bankovního 
účtu, nákup produktů on-line apod.;
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[1] P7_TA(2010)0186 (Grechova zpráva)

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá komplexnější legislativní přístup 
EU k usnadňování přeshraničního 
pohybu pracovních sil, který bude chránit 
práva občanů, posílí hospodářský růst a 
bude investovat do lidského kapitálu a 
tvorby pracovních míst, čímž se odstraní 
zbylé překážky čtyřem svobodám pohybu.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá komplexnější legislativní přístup 
EU k usnadňování přeshraničního pohybu 
pracovních sil, který bude chránit práva 
občanů, posílí hospodářský růst a bude 
investovat do lidského kapitálu a tvorby 
pracovních míst, čímž se odstraní zbylé 
překážky čtyřem svobodám pohybu.

5. žádá komplexnější legislativní přístup 
EU v oblastech zdravotní péče, práv 
sociálního zabezpečení, politiky rádiového 
spektra, uznávání profesních kvalifikací i 
tvorbu mechanismů zaměřených na 
usnadňování přeshraničního pohybu 
pracovních sil, který bude chránit práva 
občanů, posílí hospodářský růst a bude 
investovat do lidského kapitálu a tvorby 
pracovních míst, čímž se odstraní zbylé 
překážky čtyřem svobodám pohybu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 5 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

(1) bere na vědomí návrhy Komise na 
aktualizaci směrnice 2005/36/ES o 
uznávání profesních kvalifikací; 
zdůrazňuje, že tato opatření musí 
zjednodušit postupy pro uznávání 
profesních kvalifikací, a souhlasí, že 
dobrovolná evropská profesní karta by 
mohla být nástrojem usnadňujícím 
mobilitu Evropanů, jenž by mohl 
poskytnout konkrétní příklad Evropy 
zaměřené na občany; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. vítá návrhy Komise na poskytnutí 
bezpečného přístupu on-line pro pacienty 
k jejich zdravotním údajům; vyzývá 
Komisi, aby i nadále usilovala o dosažení 
cíle rozšířit využívání služeb telemedicíny 
do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Olga Sehnalová
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. Vítá povědomí Komise o 
nedostatečném přístupu občanů k 
informacím a pomoci; Vyzývá proto 
Komisi k maximálnímu přizpůsobení 
komunikace potřebám běžných občanů, 
například zpřístupněním všech veřejných 
konzultací Komise ve všech úředních 
jazycích Unie.

Or. cs

Pozměňovací návrh 44
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byly 
profesní kvalifikace široce uznávány, 
vzhledem k tomu, že občané jsou stále 
mobilnější a že je třeba zajistit 
přenositelnost důchodových nároků 
mobilních pracovníků, podpořit 
mimoškolní vzdělávání, což povede k 
zavedení pasu osobních dovedností a k 
vytvoření karty „Mládež v pohybu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 b. žádá další opatření ze strany 
členských států a v koordinaci s Komisí k 
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překonání překážek, jež brání tomu, aby 
společnosti on-line poskytovaly své služby 
občanům některých členských států; vítá v 
této souvislosti návrh Komise týkající se 
evropského smluvního práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 b. vítá návrh Komise týkající se snazšího 
poskytování přeshraniční zdravotní péče a 
rozvoje e-Zdraví; domnívá se, že jednou z 
hlavních příčin frustrace občanů, kteří 
vyhledají zdravotní péči v zahraničí, je 
skutečnost, že nemají dostatek informací o 
svých právech a o prostředcích k jejich 
vymáhání; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby se zaměřily na řádné provádění a 
uplatňování stávajících pravidel a na 
opatření ke zlepšení přístupu k 
informacím, bezpečnosti a soukromí pro 
spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 c. připomíná Evropské komisi její 
povinnost vyšetřovat porušení právních 
předpisů EU, zejména pokud se jedná o 
porušení práv občanů zajišťovaných EU; 
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zdůrazňuje, že důkazní břemeno v 
souvislosti s porušováním právních 
předpisů EU nesmí být přenášeno na 
občany, kteří nemají k poskytnutí 
takových informací zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 c. vyzývá Komisi, aby aktualizovala 
stávající pravidla a rozšířila působnost
směrnice o souborných službách pro 
cesty, aby se zvýšila úroveň ochrany 
spotřebitelů s ohledem na nový tržní vývoj, 
k němuž došlo v souvislosti se zvýšeným 
používáním internetu; domnívá se, že v 
době, kdy spotřebitelé stále častěji kupují 
oddělené cestovní služby, by Komise měla 
přijmout konkrétní pravidla pro různé 
jednotlivé a oddělené cestovní služby, jež 
vyjasní zákonná práva a opravné 
prostředky a související odpovědnost 
poskytovatelů služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 d. vyzývá Komisi, aby přijala soudržný, 
konsolidovaný rámec zahrnující všechna 
práva cestujících do jednoho právního 
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předpisu, který by se konkrétně zaměřoval 
na různé potřeby cestujících v závislosti 
na způsobu dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 e. zdůrazňuje, že i přes nedávná 
zlepšení, na něž ukázaly hodnotící zprávy 
o vnitřním trhu z prosince 2010, členské 
státy dosud zcela neplní své cíle týkající se 
správného a včasného provádění 
evropských právních předpisů ve 
vnitrostátních právních předpisech; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily 
řádné provádění právních předpisů v 
oblasti jednotného trhu a jejich provedení 
ve vnitrostátních právních předpisech 
prostřednictvím systematičtějšího, 
nezávislého sledování s cílem zajistit 
rovné podmínky v celé Unii;

Or. en


