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Pozměňovací návrh 1
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v důsledku současné 
hospodářské krize a rozpočtových škrtů 
prováděných většinou členských států by 
EU měla zajistit, aby její rozpočet 
obsahoval jen takové závazky a platby, 
které jsou nezbytné pro dosažení jejích 
cílů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. zdůrazňuje však, že vnitřní trh jako 
oblast politiky je zásadní pro hospodářský 
růst a pro překonání krize; domnívá se 
tedy, že jeho význam by se měl odrážet ve 
výši prostředků přidělených z rozpočtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Wim van de Camp

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. vyzývá k financování přípravné akce 
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„Fórum pro jednotný trh“ (rozpočtová 
položka 12 02 05), která navazuje na 
pilotní projekt prováděný v rámci rozpočtů 
na roky 2011 a 2012 (rozpočtová položka 
12 02 03); tato akce se koná každoročně 
pokud možno v tom členském státě, který 
předsedá Radě EU, a mohla by jí 
předcházet řada přípravných, regionálně 
zaměřených akcí pořádaných společně 
Evropskou komisí, Evropským 
parlamentem a členským státem 
předsedajícím Radě EU; tato akce je 
významnou platformou pro výměnu 
osvědčených postupů mezi zúčastněnými 
stranami, v jejímž rámci jsou občané 
informováni o svých právech na 
jednotném trhu a je prověřován stav 
jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že závazky na rozpočtovou 
linii 02 03 01 jsou o 4 % vyšší než minulý 
rok, a je přesvědčen, že se tomuto navýšení 
lze vyhnout tím, že se stanoví správné 
priority;

3. konstatuje, že závazky na rozpočtovou 
položku 02 03 01 jsou o 4 % vyšší než 
minulý rok; proto navrhuje zrušit příděl 
prostředků na dvě akce předsednictví 
Rady na téma tvorby cen a úhrady 
farmaceutických výrobků, jejichž 
přidanou hodnotu se Komisi nepodařilo 
prokázat;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Cornelis de Jong
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá vytvoření rozpočtové linie 02 03 04 
02, která posílí zapojení spotřebitelů a 
MSP do postupů standardizace;

4. zdůrazňuje, že normalizaci by v zásadě 
měl iniciovat a provádět průmysl, s 
podporou sekretariátu normalizace; 
navrhuje proto snížit rozpočet na 
normalizační činnost v rozpočtové položce 
02 03 04 01 o 5 milionů EUR;
zdůrazňuje důležitost intenzivního 
zapojení malých a středních podniků a 
organizací spotřebitelů, ochránců 
životního prostředí a pracujících do 
vytváření těchto norem; vítá proto 
vytvoření rozpočtové položky 02 03 04 02, 
která posílí zapojení zúčastněných 
společenských subjektů a MSP do postupů 
normalizace; navrhuje navýšit prostředky 
v této rozpočtové položce o 5 milionů 
EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. souhlasí s tím, že rozpočtové položky 
plateb určené na rozpočtovou linii 12 02 
01 by měly být navýšeny s cílem splnit 
potřeby Eurobarometru a poradenského 
programu „Vaše Evropa – Poradenství“; 
má nicméně určité pochybnosti ohledně 
rozpočtových prostředků, které jsou v
v tomto oddílu vyhrazeny na studie;

5. souhlasí s tím, že rozpočtové prostředky 
na platby v rozpočtové položce 12 02 01 by 
měly být navýšeny; má nicméně určité 
pochybnosti ohledně rozpočtových 
prostředků, které jsou v tomto oddílu 
vyhrazeny na studie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. konstatuje, že systém SOLVIT, 
stránky Your Europe a Your Europe 
Advice a systém IMI již v některých 
oblastech spolupracují; zdůrazňuje, že 
z tohoto hlediska by bylo lepší sloučit 
rozpočtové prostředky na tyto řídicí 
nástroje do jedné rozpočtové položky; 
navrhuje zvýšit rozpočtové prostředky 
v této obnovené rozpočtové položce o 
1 milion EUR, aby mohl systém SOLVIT 
řádně fungovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. uznává, že je nutné nadále financovat 
„Fórum pro jednotný trh“, které pořádá 
společně Komise, Evropský parlament a 
předsednictví Rady; zdůrazňuje význam 
Fóra pro jednotný trh, které by mělo 
shromáždit zástupce občanů, podniků a 
spotřebitelských organizací i zástupce 
členských států a orgánů EU a dovést je 
k tomu, aby přijali jasný závazek, pokud 
jde o provádění právních předpisů 
v oblasti jednotného trhu ve vnitrostátním 
právu, jejich uplatňování a prosazování; 
domnívá se, že za účelem dosažení 
smysluplného posouzení a auditu 
jednotného trhu by se mělo Fórum pro 
jednotný trh konat na začátku a na konci 
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každého volebního období Evropského 
parlamentu a navíc by mu mohla 
každoročně předcházet řada přípravných, 
regionálně a národně zaměřených akcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. lituje skutečnosti, že již druhý rok za 
sebou nejsou poskytnuty dostatečné 
prostředky na závazky v rozpočtové 
položce 12 02 02 týkající se programu 
SOLVIT a akčního plánu zaměřeného na 
poskytování asistenčních služeb v oblasti 
jednotného trhu; zdůrazňuje, že ačkoliv je 
SOLVIT účinným mechanismem pro 
mimosoudní řešení sporů, stále potřebuje 
lepší propagaci, aby občané a podniky 
mohly využívat jeho služeb, a stále je třeba 
vyvinout další úsilí o racionalizaci 
asistenčních služeb v oblasti jednotného 
trhu;

Or. en


