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Pozměňovací návrh 1
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. listopadu 2011 o on-line hazardních 
hrách na vnitřním trhu 
P7_TA(2011)0492, 

Or. pt

Pozměňovací návrh 2
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Právní východisko 26 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
25. října 2011 o mobilitě a začlenění osob 
se zdravotním postižením a o Evropské 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–20204,
__________________
4 Přijaté texty, P7_TA(2011)0453.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Právní východisko 27 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Montiho zprávu ze dne 
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9. května 2010 o nové strategii pro 
jednotný trh,

Or. pt

Pozměňovací návrh 4
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že dotvoření 
jednotného digitálního trhu je klíčovým 
faktorem pro to, aby se EU stala 
nejkonkurenceschopnější a 
nejdynamičtější světovou ekonomikou 
založenou na znalostech;

vypouští se

Or. sv

Pozměňovací návrh 5
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že elektronický 
obchod a on-line služby jsou životně 
důležitými hybnými sílami internetu a mají 
zásadní význam pro cíle strategie EU 2020 
týkající se vnitřního trhu, z nichž mají 
prospěch jak občané, tak podniky;

B. vzhledem k tomu, že elektronický 
obchod a on-line služby jsou životně 
důležitými hybnými sílami internetu a mají 
zásadní význam pro cíle strategie EU 2020 
týkající se vnitřního trhu, z nichž mají díky 
inteligentnímu a udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění prospěch jak 
občané, tak podniky;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 6
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že 99 % všech 
evropských podniků představují podniky 
malé a střední (MSP), vytvářející 85 % 
pracovních míst, a tyto podniky jsou tudíž 
hnací silou evropského hospodářství, 
neboť nesou hlavní odpovědnost za 
vytváření bohatství a růstu, inovace i 
výzkum a vývoj;

vypouští se

Or. sv

Pozměňovací návrh 7
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že 99 % všech 
evropských podniků představují podniky 
malé a střední (MSP), vytvářející 85 % 
pracovních míst, a tyto podniky jsou tudíž 
hnací silou evropského hospodářství, neboť 
nesou hlavní odpovědnost za vytváření 
bohatství a růstu, inovace i výzkum a 
vývoj;

C. vzhledem k tomu, že 99 % všech 
evropských podniků představují podniky 
malé a střední (MSP), vytvářející 85 % 
pracovních míst, a tyto podniky jsou tudíž 
hnací silou evropského hospodářství, neboť 
nesou hlavní odpovědnost za vytváření 
bohatství, zaměstnanosti a růstu, inovace i 
výzkum a vývoj;

Or. pt

Pozměňovací návrh 8
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría, Emma McClarkin

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

Ca. vzhledem k tomu, že se elektronické 
obchodování stalo zásadní součástí 
obchodování a důležitým faktorem 
ovlivňujícím spotřebitelský výběr, 
konkurenci a technologické inovace, 
jelikož spotřebitelé i podniky
v každodenním životě stále méně rozlišují 
mezi prostředím on-line a off-line;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že společnosti, které 
rozvinuly svoji internetovou ekonomiku, 
dosáhly většího pokroku než ostatní a že za 
stávající hospodářské krize je vytváření 
zaměstnanosti prakticky závislé na MSP, a 
proto je zásadní odstranit překážky, které 
obchodování on-line brání;

D. vzhledem k tomu, že společnosti, které 
rozvinuly svoji internetovou ekonomiku, 
dosáhly většího pokroku než ostatní a že za 
stávající hospodářské a finanční krize je 
vytváření zaměstnanosti prakticky závislé 
na MSP, a proto je zásadní odstranit 
překážky, které obchodování on-line brání, 
aby MSP mohly využívat všech jeho 
výhod;

Or. pt

Pozměňovací návrh 10
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že je elektronické 
obchodování významným doplňkem 



AM\910758CS.doc 7/53 PE492.884v03-00

CS

obchodu mimo internet, poskytuje malým 
společnostem příležitosti k růstu a nabízí 
lepší přístup ke zboží a službám i ve 
vzdálených oblastech, na venkově a pro 
osoby se zdravotním postižením a se 
sníženou pohyblivostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že v některých 
zemích G8 je internet v posledních pěti 
letech zdrojem 20 % hospodářského růstu 
a 25 % růstu zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría, Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že díky internetu a 
elektronickému obchodování lze přínosy 
globalizace rozdělit mezi spotřebitele a 
malé a střední podniky spravedlivěji;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Mikael Gustafsson
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že dosažení účinného 
fungování vnitřního trhu by umožnilo 
splnění cílů Lisabonské agendy, kterými 
jsou zvýšení růstu, zaměstnanosti 
a konkurence pro uspokojení potřeb 
500 milionů spotřebitelů v EU;

vypouští se

Or. sv

Pozměňovací návrh 14
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že dosažení účinného 
fungování vnitřního trhu by umožnilo 
splnění cílů Lisabonské agendy, kterými 
jsou zvýšení růstu, zaměstnanosti 
a konkurence pro uspokojení potřeb 
500 milionů spotřebitelů v EU;

E. vzhledem k tomu, že dosažení účinného 
fungování vnitřního trhu by bylo důležitým 
krokem vpřed v rámci plnění cílů 
Lisabonské agendy, kterými jsou zvýšení 
růstu, zaměstnanosti a konkurence pro 
uspokojení potřeb 500 milionů spotřebitelů 
v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že jednotný digitální 
trh nabízí spotřebitelům širší výběr za 
konkurenceschopnější ceny, a to zejména 
spotřebitelům žijícím v hůře dostupných, 
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vzdálených nebo odlehlých oblastech a 
také spotřebitelům se sníženou 
pohyblivostí, kteří by jinak k širokému 
výběru zboží neměli přístup,

Or. pt

Pozměňovací návrh 16
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría, Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že internet 
prostřednictvím hledání nových mezer na 
trhu umožňuje podnikům, a to zejména 
malým a středním podnikům, zahájit 
činnost a stávajícím společnostem 
prosperovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v Evropě je 
75 milionů osob se zdravotním postižením 
a že i tyto osoby by měly mít plný přístup 
na vnitřní trh;

F. vzhledem k tomu, že v Evropě je 75 
milionů osob se zdravotním postižením a 
že i tyto osoby by měly mít plný přístup na 
vnitřní trh, se zvláštním ohledem na 
problémy digitálního rozhraní pro osoby 
s vadami zraku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría, Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že internet a 
technologie představují nástroje, jež 
umožňují internacionalizaci malých a 
středních podniků a jejich větší zapojení 
na mezinárodních trzích a v obchodu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že spotřebitelé těží 
z nižších cen v elektronickém 
obchodování, ze širšího výběru i 
z pohodlné možnosti nakupovat, aniž by se 
museli hýbat, což je obzvláště přínosné 
pro spotřebitele se zdravotním postižením 
a pro spotřebitele ve venkovských nebo 
vzdálených oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že by se měl zlepšit 
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přístup ke spolehlivým informacím a 
transparentnost, které by spotřebitelům 
umožnily porovnat nejen cenu, ale i 
kvalitu a udržitelnost zboží a služeb na 
internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že většinae sporů se 
v současnosti řeší mimosoudně a že 
povolené lhůty pro alternativní řešení 
sporů mohou být příliš krátké, je zapotřebí 
účinný systém řešení sporů on-line;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Nadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jednotný digitální trh pro růst a 
zaměstnanost

Jednotný digitální trh pro podnikání

Or. en

Pozměňovací návrh 23
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že v době hospodářské krize 
je zásadní přijmout opatření na podporu 
růstu a vytváření pracovních míst, a 
zdůrazňuje, že dotvoření jednotného 
digitálního trhu by představovalo klíčový 
krok k dosažení tohoto cíle; vyzývá proto 
Komisi, aby uskutečnila svůj plán na 
zahájení a dokončení jednotného 
digitálního trhu;

1. zdůrazňuje, že v době hospodářské a 
finanční krize je zásadní přijmout opatření 
na podporu růstu a vytváření pracovních 
míst, a zdůrazňuje, že dotvoření jednotného 
digitálního trhu by představovalo klíčový 
krok k dosažení tohoto cíle; vyzývá proto 
Komisi, aby co nejdříve uskutečnila svůj 
plán na zahájení a dokončení jednotného 
digitálního trhu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 24
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že v době hospodářské krize 
je zásadní přijmout opatření na podporu 
růstu a vytváření pracovních míst, a 
zdůrazňuje, že dotvoření jednotného 
digitálního trhu by představovalo klíčový 
krok k dosažení tohoto cíle; vyzývá proto 
Komisi, aby uskutečnila svůj plán na 
zahájení a dokončení jednotného 
digitálního trhu;

1. zdůrazňuje, že v době hospodářské krize 
je zásadní přijmout opatření na podporu 
růstu a vytváření pracovních míst, a 
zdůrazňuje, že dotvoření jednotného 
digitálního trhu by představovalo klíčový 
krok k dosažení tohoto cíle; vyzývá proto 
Komisi, aby uskutečnila svůj plán na 
zahájení a dokončení jednotného 
digitálního trhu; poukazuje na skutečnost, 
že jednotný digitální trh je pro podniky a 
občany nejjednodušším způsobem, jak 
využívat výhod jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že v době hospodářské krize 
je zásadní přijmout opatření na podporu 
růstu a vytváření pracovních míst, a 
zdůrazňuje, že dotvoření jednotného 
digitálního trhu by představovalo klíčový 
krok k dosažení tohoto cíle; vyzývá proto 
Komisi, aby uskutečnila svůj plán na 
zahájení a dokončení jednotného 
digitálního trhu;

1. zdůrazňuje, že v době hospodářské krize 
je zásadní přijmout opatření pro vytváření 
pracovních míst, a zdůrazňuje, že dotvoření 
jednotného digitálního trhu by bylo 
důležité pro dosažení tohoto cíle; vyzývá 
proto Komisi, aby uskutečnila svůj plán na 
zahájení a dokončení jednotného 
digitálního trhu;

Or. sv

Pozměňovací návrh 26
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá nové sdělení Komise ohledně 
elektronického obchodu a on-line služeb, 
zveřejněné dne 11. ledna 2012, jehož cílem 
je rozvíjet soudržný rámec pro elektronický 
obchod, a to skrze budování důvěry a 
rozšíření elektronického obchodu a on-line 
služeb jak ve vztazích mezi podniky či 
spotřebiteli navzájem, tak mezi podniky a 
spotřebiteli nebo mezi orgány veřejné 
správy;

2. vítá nové sdělení Komise ohledně 
elektronického obchodu a on-line služeb, 
zveřejněné dne 11. ledna 2012, jehož cílem 
je rozvíjet soudržný rámec pro elektronický 
obchod, a to skrze budování důvěry a 
rozšíření elektronického obchodu a on-line 
služeb jak ve vztazích mezi podniky či 
spotřebiteli navzájem, tak mezi podniky a 
spotřebiteli nebo mezi orgány veřejné 
správy; vyzývá Komisi, aby do konce roku 
2012 podala zprávu o pokroku, kterého 
bylo dosaženo v 16 „hlavních akcích“ 
stanovených v rámci pěti prioritních 
oblastí tohoto sdělení;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Emma McClarkin
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že hlavními problémy 
jednotného digitálního trhu jsou 
roztříštěnost a nedostatečná právní jistota a 
že je třeba se zabývat nejednotným 
vymáháním dodržování pravidel 
v členských státech;

4. zdůrazňuje, že hlavními problémy 
jednotného digitálního trhu jsou 
roztříštěnost a nedostatečná právní jistota a 
že je třeba se za účelem rozšířit výběr pro 
spotřebitele zabývat nejednotným 
vymáháním dodržování pravidel 
v členských státech, například rozdílnými 
systémy v oblasti autorských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 4 – bod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1) domnívá se, že roztříštěnost je částečně 
způsobena také špatným či opožděným 
prováděním směrnic členskými státy, které 
by mělo být pod přísnějším dohledem 
evropských institucí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 29
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 4 – bod 2 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(2) vybízí Komisi k tomu, aby posoudila, 
zda je „testování z hlediska elektronického 
obchodu“ jako součást veškerých 
budoucích právních předpisů použitelné 
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k zajištění toho, aby nebránily rozvoji 
jednotného digitálního trhu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 30
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. navrhuje, aby Komise zavedla pro 
návrhy týkající se vnitřního trhu 
„testování z hlediska elektronického 
obchodu“, aby zajistila, že nebudou 
vytvářet další překážky pro obchodování 
on-line i off-line a nebudou je dále tříštit;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Christian Engström

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že směrnice o elektronickém 
obchodu je úhelným kamenem jednotného 
digitálního trhu a že revize této směrnice 
není zapotřebí; vítá však iniciativu Komise 
za zlepšení provádění této směrnice a její 
vyjasnění, například pokud jde o postupy 
zaznamenávání a zásahů;

5. zdůrazňuje, že směrnice o elektronickém 
obchodu je úhelným kamenem jednotného 
digitálního trhu a že revize této směrnice 
není zapotřebí; vítá však iniciativu Komise 
za zlepšení provádění této směrnice a její 
vyjasnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Morten Løkkegaard
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že směrnice o elektronickém 
obchodu je úhelným kamenem jednotného 
digitálního trhu a že revize této směrnice 
není zapotřebí; vítá však iniciativu Komise 
za zlepšení provádění této směrnice a její 
vyjasnění, například pokud jde o postupy 
zaznamenávání a zásahů;

5. zdůrazňuje, že směrnice o elektronickém 
obchodu je úhelným kamenem jednotného 
digitálního trhu a že revize této směrnice 
není zapotřebí; vítá však iniciativu Komise 
za zlepšení provádění této směrnice a její 
vyjasnění, například pokud jde o možnost 
obchodovat na internetu anonymně, dobu 
odezvy pro odstranění nedovoleného 
obsahu a myšlenku trvalého odstranění 
obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje potřebu modernizovat a 
usnadnit postup uznávání odborných 
kvalifikací a rozšířit působnost 
automatického uznávání nad rámec 
povolání, na něž se nyní vztahuje, se 
zaměřením především na nová povolání, 
jež jsou vyžadována „zeleným“ a 
digitálním odvětvím, což usnadní mobilitu 
vysoce kvalifikovaných pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzdvihuje význam evropské strategie 
v oblasti „cloud computing“ vzhledem 
k jeho potenciálu v oblasti 
konkurenceschopnosti, růstu a vytváření 
pracovních míst v EU; zdůrazňuje, že 
„cloud computing“ je díky svým 
minimálním vstupním nákladům a malým 
požadavkům na infrastrukturu příležitostí 
pro evropský IT průmysl, a zejména pro 
MSP, jak se rozvíjet a získat vedoucí 
postavení v oblastech jako zadávání prací 
externím dodavatelům, nové digitální 
služby a datová střediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje důležitou vazbu mezi 
směrnicí o elektronickém obchodu a 
systémem pro výměnu informací o 
vnitřním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že MSP jsou páteří 
evropského hospodářství, a proto je 

6. zdůrazňuje, že MSP jsou páteří 
evropského hospodářství, a proto je 
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nezbytné vytvořit akční plán pro jejich 
začlenění do jednotného digitálního trhu; 
zdůrazňuje, že pokud by MSP mohly díky 
inovacím a inteligentnímu využívání 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) využít příležitostí, které jim digitální 
ekonomika a jednotný digitální trh přináší, 
významně by jim to pomohlo dostat se ze 
stávající krize a vytvářet růst a pracovní 
místa;

nezbytné vytvořit akční plán pro jejich 
začlenění do jednotného digitálního trhu; 
dále zdůrazňuje, že všechny evropské 
MSP naléhavě potřebují širokopásmové 
připojení; zdůrazňuje, že pokud by MSP 
mohly díky inovacím a inteligentnímu
využívání informačních a komunikačních 
technologií (IKT) využít příležitostí, které 
jim digitální ekonomika a jednotný 
digitální trh přináší, významně by jim to 
pomohlo dostat se ze stávající krize a 
vytvářet růst a pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že MSP jsou páteří
evropského hospodářství, a proto je 
nezbytné vytvořit akční plán pro jejich 
začlenění do jednotného digitálního trhu; 
zdůrazňuje, že pokud by MSP mohly díky 
inovacím a inteligentnímu využívání 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) využít příležitostí, které jim digitální 
ekonomika a jednotný digitální trh přináší, 
významně by jim to pomohlo dostat se ze 
stávající krize a vytvářet růst a pracovní 
místa;

6. zdůrazňuje, že MSP jsou důležité pro 
evropské hospodářství, a proto je nezbytné 
vytvořit akční plán pro jejich začlenění do 
jednotného digitálního trhu; zdůrazňuje, že 
pokud by MSP mohly díky inovacím a 
inteligentnímu využívání informačních a 
komunikačních technologií (IKT) využít 
příležitostí, které jim digitální ekonomika a 
jednotný digitální trh přináší, významně by 
jim to pomohlo dostat se ze stávající krize 
a vytvářet růst a pracovní místa;

Or. sv

Pozměňovací návrh 38
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje skutečnost, že pro splnění 
cíle vytvářet růst a pracovní místa by bylo 
zásadní odstranit zbývající právní 
překážky elektronického obchodování a 
poskytnout podnikům nezbytné informace 
a dovednosti i nezbytné nástroje pro 
snazší a účinnější rozvoj jejich podnikání 
na internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. žádá Komisi, aby vypracovala strategii 
posílení digitálního podnikání v Evropě a
zaměřila se při tom na inovativní a 
dynamické MSP ze všech odvětví, s cílem 
zajistit tak Evropě vysoký růstový 
potenciál, inovace a vytváření nových 
pracovních míst;

8. žádá Komisi, aby vypracovala strategii 
posílení digitálního podnikání v Evropě a 
zaměřila se při tom na inovativní a 
dynamické MSP ze všech odvětví, s cílem 
zajistit tak Evropě vysoký růstový 
potenciál, inovace a vytváření nových 
pracovních míst i rozvoj nových 
specializovaných trhů pro malé a střední 
podniky, které by jinak neexistovaly;

Or. pt

Pozměňovací návrh 40
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. žádá Komisi, aby vypracovala strategii 
posílení digitálního podnikání v Evropě a 

8. zdůrazňuje význam posílení digitálního 
podnikání v Evropě pro podporu školení 
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zaměřila se při tom na inovativní a 
dynamické MSP ze všech odvětví, s cílem 
zajistit tak Evropě vysoký růstový 
potenciál, inovace a vytváření nových 
pracovních míst;

pro on-line obchodníky a programů pro 
rozvoj MSP, se zaměřením na inovativní a 
dynamické MSP ze všech odvětví, s cílem 
zajistit tak Evropě vysoký růstový 
potenciál, inovace a vytváření nových 
pracovních míst při současném zvyšování 
důvěry spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
vypořádaly s překážkami, které brání 
růstu malých a středních podniků, jako 
například vysokými náklady vstupu na 
trh, náklady na vytváření povědomí o 
značce ve více zemích a omezení IT 
systémů, tím, že provedou stávající právní 
předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly opatření s cílem nabídnout 
finanční podporu inovativním MSP 
prostřednictvím stávajících programů, jako 
je program pro konkurenceschopnost a 
inovace (CIP), nový program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly opatření s cílem nabídnout 
finanční podporu inovativním MSP 
prostřednictvím stávajících programů, jako 
je program pro konkurenceschopnost a 
inovace (CIP), nový program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
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na MSP (COSME) a program pro výzkum 
a inovace „Horizont 2020“, a rovněž 
v navrhovaném nařízení o fondech 
rizikového kapitálu;

na MSP (COSME) a program pro výzkum 
a inovace „Horizont 2020“, nebo 
prostřednictvím vytvoření zvláštních 
programů a rovněž v navrhovaném 
nařízení o fondech rizikového kapitálu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 43
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly opatření s cílem nabídnout 
finanční podporu inovativním MSP 
prostřednictvím stávajících programů, jako 
je program pro konkurenceschopnost a 
inovace (CIP), nový program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na MSP (COSME) a program pro výzkum 
a inovace „Horizont 2020“, a rovněž 
v navrhovaném nařízení o fondech 
rizikového kapitálu;

9. vyzývá členské státy, aby zavedly 
opatření s cílem nabídnout podporu 
inovativním MSP prostřednictvím 
stávajících programů, jako je program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP), 
nový program pro konkurenceschopnost 
podniků s důrazem na MSP (COSME) a 
program pro výzkum a inovace „Horizont 
2020“, a rovněž v navrhovaném nařízení o 
fondech rizikového kapitálu;

Or. sv

Pozměňovací návrh 44
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Překonání zbývajících překážek jednotného 
digitálního trhu

Překonání zbývajících překážek jednotného 
digitálního trhu pro podniky

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby nalezla řešení 
s ohledem na zlepšení rámce EU pro 
doručovací služby, a to způsobem, který 
podnikům i spotřebitelům umožní plně 
využívat výhody jednotného digitálního 
trhu; zdůrazňuje, že tento rámec by měl 
zajistit dostupné, spolehlivé a rychlé 
doručení, přátelské služby, efektivní a 
transparentní systém vracení zboží a nižší 
ceny za přeshraniční doručování;

10. vyzývá Komisi, aby nalezla řešení 
s ohledem na zlepšení rámce EU pro 
doručovací služby, a to způsobem, který 
podnikům i spotřebitelům umožní plně 
využívat výhody jednotného digitálního 
trhu; zdůrazňuje, že tento rámec by měl 
zajistit dostupné, spolehlivé a rychlé 
doručení, přátelské služby, efektivní a 
transparentní systém vracení zboží a nižší 
ceny za přeshraniční doručování, 
nezaložené pouze na fyzických hranicích, 
ale zohledňující také vzdálenost k 
spotřebiteli; považuje za zásadní, aby byly 
zajištěny inovativní formy doručování, 
které umožní větší pružnost ve výběru 
místa a času převzetí anebo místa dodání, 
aniž by s ním byly spojeny dodatečné 
náklady; považuje za velmi důležité zvážit 
opatření zaručující doručení do 
vzdálenějších nebo odlehlejších oblastí za 
přiměřenou cenu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 46
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby nalezla řešení 
s ohledem na zlepšení rámce EU pro 
doručovací služby, a to způsobem, který
podnikům i spotřebitelům umožní plně 
využívat výhody jednotného digitálního 
trhu; zdůrazňuje, že tento rámec by měl 

10. vyzývá Komisi, aby podnikla 
přiměřené kroky ke zvýšení konkurence
pro přeshraniční doručovací služby, aby 
bylo podnikům i spotřebitelům umožněno
plně využívat výhody jednotného 
digitálního trhu; zdůrazňuje, že dostupné, 
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zajistit dostupné, spolehlivé a rychlé 
doručení, přátelské služby, efektivní a 
transparentní systém vracení zboží a nižší 
ceny za přeshraniční doručování;

spolehlivé a rychlé doručení, přátelské 
služby, efektivní a transparentní systém 
vracení zboží a nižší ceny za přeshraniční 
doručování se nejlépe prosazují 
prostřednictvím volné a spravedlivé 
soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby nalezla řešení 
s ohledem na zlepšení rámce EU pro 
doručovací služby, a to způsobem, který 
podnikům i spotřebitelům umožní plně 
využívat výhody jednotného digitálního 
trhu; zdůrazňuje, že tento rámec by měl 
zajistit dostupné, spolehlivé a rychlé 
doručení, přátelské služby, efektivní a 
transparentní systém vracení zboží a nižší
ceny za přeshraniční doručování;

10. vyzývá Komisi, aby nalezla řešení 
s ohledem na zlepšení doručovacích 
služeb, a to způsobem, který podnikům i 
spotřebitelům umožní plně využívat 
výhody jednotného digitálního trhu; 
zdůrazňuje, že tento rámec EU by měl být 
prosazován tam, kde dostupné, spolehlivé 
a rychlé doručení, přátelské služby, 
efektivní a transparentní systém vracení 
zboží a přiměřené ceny za přeshraniční 
doručování dosud nejsou k dispozici;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby nalezla řešení 
s ohledem na zlepšení rámce EU pro 
doručovací služby, a to způsobem, který 
podnikům i spotřebitelům umožní plně 
využívat výhody jednotného digitálního 

10. vyzývá Komisi, aby nalezla řešení 
s ohledem na zlepšení rámce EU pro 
doručovací služby, a to způsobem, který 
podnikům i spotřebitelům umožní plně 
využívat výhody jednotného digitálního 
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trhu; zdůrazňuje, že tento rámec by měl 
zajistit dostupné, spolehlivé a rychlé 
doručení, přátelské služby, efektivní a 
transparentní systém vracení zboží a nižší 
ceny za přeshraniční doručování;

trhu; zdůrazňuje, že tento rámec by měl 
zajistit dostupné, spolehlivé a rychlé 
doručení, přátelské služby, efektivní a 
transparentní systém vracení zboží a nižší 
ceny za přeshraniční doručování a 
přepravu, aby se nebránilo 
přeshraničnímu obchodu a zvýšila se 
důvěra spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Odst. 10 – bod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1) připomíná potřebu uplatňovat 
integrovaný politický přístup při dotvoření 
jednotného dopravního trhu pro všechny 
druhy dopravy (např. silniční kabotáž, 
nákladní železniční doprava atd.) a při 
tvorbě právních předpisů v oblasti 
životního prostředí, aby se zabránilo 
nedostatkům v dodavatelském řetězci a 
zbytečnému zvyšování nákladů pro 
prodejce na dálku a zákazníky 
elektronického obchodu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 50
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
snížily administrativní zátěž tím, že povolí 
využít buď systém v zemi prodávajícího 



AM\910758CS.doc 25/53 PE492.884v03-00

CS

anebo v zemi kupujícího, za účelem 
vyhnout se dvojímu postupu a 
nejasnostem ohledně toho, jaká pravidla 
platí jak pro prodejce, tak pro spotřebitele 
na internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby našla řešení pro 
obtíže malých a středních podniků 
s vracením zboží, problémy s dopravní 
infrastrukturou a snižováním nákladů 
spojených s přeshraničním řešením 
stížností a sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že další výhodou 
digitálního světa je to, že může přispět 
k odstranění jazykové bariéry na 
jednotném trhu, jelikož je poměrně 
snadné internetové stránky nahrubo 
strojově přeložit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje, že pro spotřebitele je 
důležité efektivní doručení, lepší zpětná 
vazba k doručování a včasné dodání 
produktu, které jsou podle nejnovější 
hodnotící zprávy o spotřebitelských 
podmínkách ve středu zájmu spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zjednodušení a 
standardizace pravidel pro DPH při 
přeshraničních on-line transakcích a 
možnosti větší harmonizace v rámci celé 
EU, pokud jde o sazby a režimy, a aby 
omezily byrokracii a zajistily tak 
jednodušší, snazší a účinnější systém; 
zdůrazňuje, že na digitální produkty, 
například e-knihy, by se měly vztahovat 
stejné sazby DPH jako na jejich 
rovnocenné fyzické protějšky;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zjednodušení a 
standardizace pravidel pro DPH při 
přeshraničních on-line transakcích a 
možnosti větší harmonizace v rámci celé 
EU, pokud jde o sazby a režimy, a aby 
omezily byrokracii a zajistily tak 
jednodušší, snazší a účinnější systém, 
zejména prostřednictvím vytvoření 
evropského jednoho správního místa; 
zdůrazňuje, že na kulturní produkty na 
internetu, například e-knihy, audiovizuální 
produkty nebo hudbu by se měly 
vztahovat stejné sazby DPH jako na jejich 
rovnocenné fyzické protějšky;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 55
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zjednodušení a 
standardizace pravidel pro DPH při 
přeshraničních on-line transakcích a 
možnosti větší harmonizace v rámci celé 
EU, pokud jde o sazby a režimy, a aby 
omezily byrokracii a zajistily tak 
jednodušší, snazší a účinnější systém; 
zdůrazňuje, že na digitální produkty, 
například e-knihy, by se měly vztahovat 
stejné sazby DPH jako na jejich 
rovnocenné fyzické protějšky;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zjednodušení a 
standardizace pravidel pro DPH při 
přeshraničních on-line transakcích a 
možnosti větší harmonizace v rámci celé 
EU, pokud jde o režimy, a aby omezily 
byrokracii a zajistily tak jednodušší, snazší 
a účinnější systém; zdůrazňuje, že na 
digitální produkty, například e-knihy, by se 
měly vztahovat stejné sazby DPH jako na 
jejich rovnocenné fyzické protějšky;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Christian Engström

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zjednodušení a 
standardizace pravidel pro DPH při 
přeshraničních on-line transakcích a 
možnosti větší harmonizace v rámci celé 
EU, pokud jde o sazby a režimy, a aby 
omezily byrokracii a zajistily tak 
jednodušší, snazší a účinnější systém; 
zdůrazňuje, že na digitální produkty, 
například e-knihy, by se měly vztahovat 
stejné sazby DPH jako na jejich 
rovnocenné fyzické protějšky;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zjednodušení a 
standardizace pravidel pro DPH při 
přeshraničních on-line transakcích a 
možnosti větší harmonizace v rámci celé 
EU, pokud jde o sazby a režimy, a aby 
omezily byrokracii a zajistily tak 
jednodušší, snazší a účinnější systém; 
zdůrazňuje, že na digitální produkty, mimo 
jiné například e-knihy, by se měly 
vztahovat stejné sazby DPH jako na jejich 
rovnocenné fyzické protějšky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zjednodušení a 
standardizace pravidel pro DPH při 
přeshraničních on-line transakcích a 
možnosti větší harmonizace v rámci celé 
EU, pokud jde o sazby a režimy, a aby 
omezily byrokracii a zajistily tak 
jednodušší, snazší a účinnější systém; 
zdůrazňuje, že na digitální produkty, 
například e-knihy, by se měly vztahovat 
stejné sazby DPH jako na jejich 
rovnocenné fyzické protějšky;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zjednodušení a 
standardizace pravidel pro DPH při 
přeshraničních on-line transakcích;
poukazuje na to, že stávající evropský 
rámec DPH překáží rozvoji nových 
digitálních služeb a že prioritou při revizi 
pravidel DPH by měla být pobídka 
společností, aby rozvíjely a nabízely nové 
on-line služby po celé Evropě; domnívá 
se, že na digitální distribuci kulturního, 
žurnalistického a kreativního obsahu by 
se měly vztahovat stejné sazby DPH jako 
na jejich rovnocenné fyzické protějšky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zjednodušení a 
standardizace pravidel pro DPH při 
přeshraničních on-line transakcích a 
možnosti větší harmonizace v rámci celé 
EU, pokud jde o sazby a režimy, a aby
omezily byrokracii a zajistily tak 
jednodušší, snazší a účinnější systém; 
zdůrazňuje, že na digitální produkty, 
například e-knihy, by se měly vztahovat 
stejné sazby DPH jako na jejich 
rovnocenné fyzické protějšky;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zjednodušení a 
standardizace pravidel pro DPH při 
přeshraničních on-line transakcích a aby 
omezily byrokracii a zajistily tak 
jednodušší, snazší a účinnější systém; 
zdůrazňuje, že na digitální produkty, 
například e-knihy, by se měly vztahovat 
stejné sazby DPH jako na jejich 
rovnocenné fyzické protějšky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 59
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zjednodušení a 
standardizace pravidel pro DPH při 
přeshraničních on-line transakcích a 
možnosti větší harmonizace v rámci celé 
EU, pokud jde o sazby a režimy, a aby 
omezily byrokracii a zajistily tak 
jednodušší, snazší a účinnější systém; 
zdůrazňuje, že na digitální produkty, 
například e-knihy, by se měly vztahovat 
stejné sazby DPH jako na jejich 
rovnocenné fyzické protějšky;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zjednodušení a 
standardizace pravidel pro DPH při 
přeshraničních on-line transakcích a 
možnosti větší harmonizace v rámci celé 
EU, pokud jde o sazby a režimy, a aby 
omezily byrokracii a zajistily tak 
jednodušší, snazší a účinnější systém; 
zdůrazňuje, že na digitální produkty, 
například e-knihy, by se měly vztahovat 
stejné sazby DPH jako na jejich 
rovnocenné fyzické protějšky, aby nedošlo 
k narušení trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zjednodušení a 
standardizace pravidel pro DPH při 
přeshraničních on-line transakcích a 
možnosti větší harmonizace v rámci celé 
EU, pokud jde o sazby a režimy, a aby 
omezily byrokracii a zajistily tak 
jednodušší, snazší a účinnější systém; 
zdůrazňuje, že na digitální produkty, 
například e-knihy, by se měly vztahovat 

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zjednodušení a 
standardizace pravidel pro DPH při 
přeshraničních on-line transakcích a 
možnosti větší harmonizace v rámci celé 
EU, pokud jde o sazby a režimy, a aby 
omezily byrokracii a zajistily tak 
jednodušší, snazší a účinnější systém; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby využily
příležitosti, kterou změny pravidel pro 
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stejné sazby DPH jako na jejich 
rovnocenné fyzické protějšky;

DPH chystané na rok 2015 představují, a 
rozšířily působnost zjednodušeného 
jednoho správního místa na elektronické 
obchodování, a to alespoň pro malé a 
střední podniky; zdůrazňuje, že na 
digitální produkty, například e-knihy, by se 
měly vztahovat stejné sazby DPH jako na 
jejich rovnocenné fyzické protějšky;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zjednodušení a 
standardizace pravidel pro DPH při 
přeshraničních on-line transakcích a 
možnosti větší harmonizace v rámci celé 
EU, pokud jde o sazby a režimy, a aby 
omezily byrokracii a zajistily tak 
jednodušší, snazší a účinnější systém; 
zdůrazňuje, že na digitální produkty, 
například e-knihy, by se měly vztahovat 
stejné sazby DPH jako na jejich 
rovnocenné fyzické protějšky;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zjednodušení a 
standardizace pravidel pro DPH při 
přeshraničních on-line transakcích a 
možnosti větší harmonizace v rámci celé 
EU, pokud jde o sazby a režimy, a aby 
omezily byrokracii a zajistily tak 
jednodušší, snazší a účinnější systém; 
zdůrazňuje, že na kulturní zboží a služby 
na internetu, například e-knihy, stejně 
jako na podobné kulturní produkty 
nabízené mimo internet by se měly 
vztahovat snížené sazby DPH;

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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prozkoumaly možnosti zjednodušení a 
standardizace pravidel pro DPH při 
přeshraničních on-line transakcích a
možnosti větší harmonizace v rámci celé 
EU, pokud jde o sazby a režimy, a aby 
omezily byrokracii a zajistily tak 
jednodušší, snazší a účinnější systém; 
zdůrazňuje, že na digitální produkty, 
například e-knihy, by se měly vztahovat 
stejné sazby DPH jako na jejich 
rovnocenné fyzické protějšky;

prozkoumaly možnosti zjednodušení pro 
postupy ohledně DPH při přeshraničních 
on-line transakcích malých a středních 
podniků; zdůrazňuje, že na digitální 
produkty, například e-knihy, by se měly 
vztahovat stejné sazby DPH jako na jejich 
rovnocenné fyzické protějšky;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zjednodušení a 
standardizace pravidel pro DPH při 
přeshraničních on-line transakcích a 
možnosti větší harmonizace v rámci celé 
EU, pokud jde o sazby a režimy, a aby 
omezily byrokracii a zajistily tak 
jednodušší, snazší a účinnější systém; 
zdůrazňuje, že na digitální produkty, 
například e-knihy, by se měly vztahovat 
stejné sazby DPH jako na jejich 
rovnocenné fyzické protějšky;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zjednodušení a 
standardizace pravidel pro DPH při 
přeshraničních on-line transakcích a 
možnosti větší harmonizace v rámci celé 
EU, pokud jde o sazby a režimy, a aby 
omezily byrokracii a zajistily tak 
jednodušší, snazší a účinnější systém; 
zdůrazňuje, že na kulturní zboží a služby 
na internetu, například e-knihy, by se 
měly vztahovat snížené sazby DPH, 
v souladu s těmi, které platí pro podobné 
kulturní produkty nabízené mimo 
internet;
(Soulad sazeb DPH pro kulturní zboží a 
služby na internetu a těch, které platí pro 
podobné kulturní zboží a služby nabízené 
mimo internet, je pro stimulaci tohoto 
hospodářského odvětví pohánějícího růst 
zásadní.)

Or. fr
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Pozměňovací návrh 64
Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Odst. 11 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá Komisi, aby předložila návrh revize 
směrnice 2006/112 za účelem zavést 
novou kategorii elektronicky 
poskytovaných služeb kulturního obsahu, 
které by využívaly výhod snížené sazby 
DPH;

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Odst. 12 – bod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1) zdůrazňuje, že je důležité zaměřit se na 
mikroplatby a vysoké administrativní 
náklady, které při platbách malých částek 
často vznikají; konstatuje stále se 
rozšiřující využívání plateb pomocí 
mobilních telefonů, chytrých telefonů a 
tabletů, což vyžaduje nové reakce;

Or. pt

Pozměňovací návrh 66
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že k úhradě mediálního 
a kulturního obsahu on-line se stále 
častěji využívají mikroplatby, a považuje 
je za užitečný nástroj k zajištění odměn 
pro nositele práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. poukazuje na to, že domácí a 
přeshraniční vícestranné mezibankovní 
poplatky (MIF) v jednotné oblasti pro 
platby v eurech (SEPA) se v jednotlivých 
členských státech výrazně liší; je 
přesvědčen, že by domácí i přeshraniční 
vícestranné mezibankovní poplatky v 
jednotné oblasti pro platby v eurech 
(SEPA) měly být sladěny, aby spotřebitelé 
mohli využívat výhod jednotného trhu; 
vyzývá Komisi, aby do konce roku 2012 
provedla posouzení dopadů zavedení 
stropu na vícestranné mezibankovní 
poplatky a jejich postupného omezení; 
vyzývá Komisi k předložení návrhu 
nařízení, které by sladilo vícestranné 
mezibankovní poplatky a postupně je 
snížilo tak, aby se do konce roku 2015 
vyrovnaly skutečným nákladům; je 
přesvědčen, že by měly být postupně 
zakázány i přirážky, slevy a další postupy 
řízení, což připraví půdu pro 
transparentnější jednotný evropský trh 
plateb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že spotřebitele od 
nakupování přes internet odrazují značné 
obavy o soukromí a bezpečnost údajů; 
považuje za nezbytné přizpůsobit stávající 
právní předpisy o ochraně údajů novým 
výzvám a inovacím v oblasti současného i 
budoucího technologického vývoje, 
například tzv. cloud computingu;

13. zdůrazňuje, že spotřebitele od 
nakupování přes internet odrazují značné 
obavy o soukromí a bezpečnost údajů; 
považuje za nezbytné přizpůsobit stávající 
právní předpisy o ochraně údajů novým 
výzvám, aby se předešlo situacím jako 
obchodování s profily zákazníků mezi 
podniky působícími na internetu a aby se
podnítily inovace v oblasti současného i 
budoucího technologického vývoje, 
například tzv. cloud computingu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 69
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že spotřebitele od 
nakupování přes internet odrazují značné 
obavy o soukromí a bezpečnost údajů; 
považuje za nezbytné přizpůsobit stávající 
právní předpisy o ochraně údajů novým 
výzvám a inovacím v oblasti současného i 
budoucího technologického vývoje, 
například tzv. cloud computingu;

13. zdůrazňuje, že spotřebitele od 
nakupování přes internet odrazují značné 
obavy o soukromí a bezpečnost údajů; 
považuje za nezbytné přizpůsobit stávající 
právní předpisy o ochraně údajů novým 
výzvám a inovacím v oblasti současného i 
budoucího technologického vývoje, 
například tzv. cloud computingu, 
elektronického obchodování a sociálních 
sítí; zdůrazňuje, že by přijaté právní 
předpisy měly stanovit přísnější pravidla 
týkající se shromažďování údajů, zejména 
povinnost informovat jednotlivce o tom, 
kdo bude jeho či její údaje shromažďovat, 
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z jakého důvodu a po jakou dobu je bude 
využívat, a to jak na internetu, tak i v 
prostředí mimo internet;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. uznává dosud prokázaný 
hospodářský a sociální potenciál tzv. 
cloud computingu a vyzývá Komisi, aby v 
této oblasti přijala iniciativy s cílem 
využívat výhod této technologie, jakmile 
bude v pokročilé fázi rozvoje; je si však 
vědom toho, že s rozvojem tzv. cloud 
computingu je spojena celá řada 
technických a právních problémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Emma McClarkin, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vyzývá Komisi, aby prosadila 
opatření týkající se oznamování porušení 
ochrany osobních údajů obsažená 
v telekomunikačním balíčku a 
zpřístupnila je všem spotřebitelům ve 
členských státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Emma McClarkin, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 13 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13c. připomíná opatření směrnice o 
univerzální službě a právech uživatelů 
týkající se telekomunikačních operátorů, 
podle kterého mají poskytovatelé 
internetových služeb povinnost poskytovat 
zprávy v rámci veřejné služby všem svým 
zákazníkům; vyzývá Komisi, aby sledovala 
a oznámila Evropskému parlamentu, 
kolik telekomunikačních regulačních 
orgánů tato pravidla splňuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Christian Engström

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá proto návrh Komise na nové 
nařízení o ochraně údajů, a zdůrazňuje, že 
je třeba přijmout a provést nové nařízení 
týkající se tohoto tématu v takové podobě, 
aby chránilo soukromí a základní práva a 
zároveň ponechávalo společnostem 
dostatečný prostor, aby mohly rozvíjet své 
podnikání bez obrovských nákladů, a také 
jim poskytlo možnost zjednodušení a 
snížení administrativní zátěže;

14. vítá proto návrh Komise na nové 
nařízení o ochraně údajů, poukazuje na 
potřebu poskytnout občanům lepší 
kontrolu nad zpracováním jejich osobních 
údajů, a zdůrazňuje, že je třeba přijmout a 
provést nové nařízení týkající se tohoto 
tématu v takové podobě, aby chránilo 
soukromí a základní práva a zároveň 
ponechávalo společnostem dostatečný 
prostor, aby mohly rozvíjet své podnikání 
bez obrovských nákladů, a také jim 
poskytlo možnost zjednodušení a snížení 
administrativní zátěže;

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá proto návrh Komise na nové 
nařízení o ochraně údajů, a zdůrazňuje, že 
je třeba přijmout a provést nové nařízení 
týkající se tohoto tématu v takové podobě, 
aby chránilo soukromí a základní práva a 
zároveň ponechávalo společnostem 
dostatečný prostor, aby mohly rozvíjet své 
podnikání bez obrovských nákladů, a také 
jim poskytlo možnost zjednodušení a 
snížení administrativní zátěže;

14. vítá proto návrh Komise na nové 
nařízení o ochraně údajů, a zdůrazňuje, že 
je třeba přijmout a provést nové nařízení 
týkající se tohoto tématu v takové podobě, 
aby chránilo soukromí a základní práva a 
zároveň ponechávalo společnostem 
dostatečný prostor, aby mohly rozvíjet své 
podnikání bez obrovských nákladů, a také 
jim poskytlo možnost zjednodušení a 
snížení administrativní zátěže, při 
současném zachování pevných závazků 
dodržovat již platné povinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Rafał Trzaskowski

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá proto návrh Komise na nové 
nařízení o ochraně údajů, a zdůrazňuje, že 
je třeba přijmout a provést nové nařízení 
týkající se tohoto tématu v takové podobě, 
aby chránilo soukromí a základní práva a 
zároveň ponechávalo společnostem 
dostatečný prostor, aby mohly rozvíjet své 
podnikání bez obrovských nákladů, a také 
jim poskytlo možnost zjednodušení a 
snížení administrativní zátěže;

14. vítá proto návrh Komise na nové 
nařízení o ochraně údajů, a zdůrazňuje, že 
je třeba přijmout a provést nové nařízení 
týkající se tohoto tématu v takové podobě, 
aby chránilo soukromí a základní práva, 
zaručovalo právní jistotu a zároveň 
ponechávalo společnostem dostatečný 
prostor, aby mohly rozvíjet své podnikání 
bez obrovských nákladů, a také jim 
poskytlo možnost zjednodušení a snížení 
administrativní zátěže;

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. znovu opakuje, že globální přístup 
má při řešení otázek jako ochrana údajů a 
pirátství zásadní význam; v této souvislosti 
vybízí k úzké spolupráci mezi EU a Fórem 
pro správu internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Mikael Gustafsson

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby provedla 
modernizaci právního rámce upravujícího 
práva duševního vlastnictví tím, že 
navrhne a urychleně provede evropskou 
strategii pro práva duševního vlastnictví, a 
očekává její návrhy ohledně této 
záležitosti;

vypouští se

Or. sv

Pozměňovací návrh 78
Christian Engström

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby provedla 
modernizaci právního rámce upravujícího 

15. vyzývá Komisi, aby provedla 
modernizaci právního rámce upravujícího 
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práva duševního vlastnictví tím, že navrhne 
a urychleně provede evropskou strategii 
pro práva duševního vlastnictví, a očekává 
její návrhy ohledně této záležitosti;

práva duševního vlastnictví tím, že navrhne 
a urychleně provede evropskou strategii 
pro práva duševního vlastnictví, a očekává 
její návrhy ohledně této záležitosti; žádá 
Komisi, aby vypracovala návrh na 
zavedení nového systému jurisdikce pro 
patentové spory, dohody o jednotném 
patentovém soudu, přičemž Evropský 
parlament se bude účastnit jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby provedla 
modernizaci právního rámce upravujícího 
práva duševního vlastnictví tím, že 
navrhne a urychleně provede evropskou 
strategii pro práva duševního vlastnictví, a 
očekává její návrhy ohledně této 
záležitosti;

15. vyzývá Komisi, aby dokončila 
jednotný digitální trh tím, že navrhne a 
urychleně provede evropskou strategii pro 
práva duševního vlastnictví, a očekává její 
návrhy právních nástrojů ohledně této 
záležitosti; dále se domnívá, že je třeba 
zvážit inovační obchodní modely a odlišné 
struktury udílení licencí, aby se zlepšila 
dostupnost, zachovala autorská práva a 
zajistila odměna pro nositele práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby provedla 
modernizaci právního rámce upravujícího 
práva duševního vlastnictví tím, že navrhne 

15. vyzývá Komisi, aby provedla 
modernizaci právního rámce upravujícího 
práva duševního vlastnictví tím, že navrhne 
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a urychleně provede evropskou strategii 
pro práva duševního vlastnictví, a očekává 
její návrhy ohledně této záležitosti;

a urychleně provede evropskou strategii 
pro práva duševního vlastnictví, při 
současném zohlednění potřeb nevidomých 
a osob s jiným postižením, které v této 
oblasti čelí podobným problémům, a 
očekává její návrhy ohledně této 
záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby provedla 
modernizaci právního rámce upravujícího 
práva duševního vlastnictví tím, že navrhne 
a urychleně provede evropskou strategii 
pro práva duševního vlastnictví, a očekává 
její návrhy ohledně této záležitosti;

15. vyzývá Komisi, aby provedla 
modernizaci právního rámce upravujícího 
práva duševního vlastnictví tím, že navrhne 
a urychleně provede evropskou strategii 
pro práva duševního vlastnictví, a očekává 
její návrhy ohledně této záležitosti;
například právní předpisy pro 
zjednodušení kolektivní správy autorských 
práv v Evropě a směrnice o vymáhání 
práv duševního vlastnictví a boji proti 
padělání a pirátství;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Rafał Trzaskowski

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby provedla 
modernizaci právního rámce upravujícího 
práva duševního vlastnictví tím, že navrhne 
a urychleně provede evropskou strategii 

15. vyzývá Komisi, aby provedla 
modernizaci právního rámce upravujícího 
práva duševního vlastnictví, s cílem 
přizpůsobit je on-line realitě 21. století



AM\910758CS.doc 41/53 PE492.884v03-00

CS

pro práva duševního vlastnictví, a očekává 
její návrhy ohledně této záležitosti;

tím, že navrhne a urychleně provede 
evropskou strategii pro práva duševního 
vlastnictví, a očekává její návrhy ohledně 
této záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby navrhla 
dohodnutá řešení vztahující se ke 
konkrétní oblasti a respektující autorská 
práva, která autorům zajistí spravedlivé 
odměny a podpoří přístup veřejnosti 
k široké škále legálních kulturních 
produktů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že směrnice o právech 
spotřebitelů představovala důležitý krok, 
pokud jde o zvýšení právní jistoty 
spotřebitelů a podniků v transakcích 
prováděných on-line, a dnes je hlavním 
nástrojem ochrany spotřebitelů v oblasti 
on-line služeb; vyzývá členské státy, aby 
zajistily její účinné a urychlené provedení;

17. zdůrazňuje, že směrnice o právech 
spotřebitelů představovala důležitý krok, 
pokud jde o zvýšení právní jistoty 
spotřebitelů a podniků v transakcích 
prováděných on-line, a dnes je hlavním 
nástrojem ochrany spotřebitelů v oblasti 
on-line služeb; vyzývá členské státy, aby 
zajistily její účinné a urychlené provedení;
dále vyzývá členské státy, aby rozhodly,
zda dávají z dlouhodobého hlediska 
přednost plné harmonizaci právních 
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předpisů v oblasti jednotného trhu anebo 
doplňkovému vnitrostátnímu režimu; 
v případě druhé možnosti pak členské 
státy pobízí, aby zesílily nezbytné úsilí a 
dosáhly konstruktivního pokroku 
v otázkách jako společná evropská právní 
úprava prodeje, aby se usnadnil 
přeshraniční obchod v EU a přinesl tak 
výhody spotřebitelům i podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že směrnice o právech 
spotřebitelů představovala důležitý krok, 
pokud jde o zvýšení právní jistoty 
spotřebitelů a podniků v transakcích 
prováděných on-line, a dnes je hlavním 
nástrojem ochrany spotřebitelů v oblasti 
on-line služeb; vyzývá členské státy, aby 
zajistily její účinné a urychlené provedení;

17. zdůrazňuje, že směrnice o právech 
spotřebitelů představovala důležitý krok, 
pokud jde o zvýšení právní jistoty 
spotřebitelů a podniků v transakcích 
prováděných on-line, a dnes je hlavním 
nástrojem ochrany spotřebitelů v oblasti 
on-line služeb; vyzývá členské státy, aby 
zajistily její účinné a urychlené provedení;
žádá o kodex dobrých postupů pro on-line 
podniky a podporuje v tomto ohledu 
návrhy vzorových smluv; důležitou 
součást vzorových smluv by tvořilo 
provádění směrnice o právech občanů a 
zároveň by bylo třeba respektovat i 
stávající postupy v maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
rozvíjely účinné nástroje, jako je síť pro 
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele 
(CPC), a vyčlenily na ně více prostředků, 
s cílem zaručit, že se on-line obchodníci 
budou řídit evropskými pravidly ohledně 
transparentnosti a nepoctivých obchodních 
praktik, což spotřebitelům zajistí vysokou 
úroveň ochrany;

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
rozvíjely účinné nástroje, jako je síť pro 
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele 
(CPC), a vyčlenily na ně dostatečné 
prostředky, s cílem zaručit, že se on-line 
obchodníci budou řídit evropskými 
pravidly ohledně transparentnosti a 
nepoctivých obchodních praktik, což 
spotřebitelům zajistí vysokou úroveň 
ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
členské státy rozvíjely iniciativy na 
zlepšení elektronických dovedností široké 
veřejnosti; zdůrazňuje, že je důležité 
vybavit občany EU digitálními 
dovednostmi s cílem pomoci jim v plné 
míře využívat výhod, které nabízí internet, 
a zapojit se do digitální společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby do všech opatření 19. vyzývá Komisi, aby do všech opatření 
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týkajících se jednotného digitálního trhu 
začlenila prvek přístupnosti pro 
spotřebitele, a zajistila tak, že na jednotný 
digitální trh budou mít přístup všechny 
skupiny občanů a budou moci plně 
využívat jeho výhod;

týkajících se jednotného digitálního trhu 
začlenila prvek přístupnosti pro 
spotřebitele ve smyslu zavedení 
bezbariérového prostředí a celé řady 
dostupných služeb pro osoby s postižením,
a zajistila tak, že na jednotný digitální trh 
budou mít přístup všechny skupiny občanů 
a budou moci plně využívat jeho výhod;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské 
státy rozvíjely iniciativy na zlepšení 
elektronických dovedností široké 
veřejnosti;

20. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské 
státy rozvíjely iniciativy na zlepšení 
elektronických dovedností široké veřejnosti 
a věnovaly zvláštní pozornost starším 
lidem s cílem podpořit myšlenku aktivního 
stárnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské 
státy rozvíjely iniciativy na zlepšení 
elektronických dovedností široké 
veřejnosti;

20. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské 
státy rozvíjely iniciativy na zlepšení 
elektronických dovedností široké 
veřejnosti, zejména osob starších a 
sociálně znevýhodněných;

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Odst. 21 – bod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1) zdůrazňuje, že je důležité podnítit 
vytvoření transparentních a 
důvěryhodných internetových stránek pro 
porovnávání cen, přístupných v různých 
jazycích, jako prostředku zvýšení důvěry 
spotřebitelů v přeshraniční obchod;

Or. pt

Pozměňovací návrh 92
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit 
evropskou značku důvěry, která by 
zajistila, aby podniky provozované on-line 
v plné míře dodržovaly právní předpisy 
EU; měla by být jednoduchá, mít jasnou 
strukturu a její obsah by měl 
elektronickému obchodování přinášet 
přidanou hodnotu, a prostřednictvím 
informací tak zvyšovat důvěru, 
transparentnost a právní jistotu spotřebitelů 
i podniků;

22. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit 
evropskou značku důvěry, která by 
zajistila, aby podniky provozované on-line 
v plné míře dodržovaly právní předpisy 
EU; měla by být jednoduchá, mít jasnou 
strukturu a její obsah by měl 
elektronickému obchodování přinášet 
přidanou hodnotu, a prostřednictvím 
informací tak zvyšovat důvěru, 
transparentnost a právní jistotu spotřebitelů 
i podniků; dále zdůrazňuje, že je nutné 
pomocí integrovaného přístupu posílit 
důvěru spotřebitelů k legálním 
přeshraničním on-line službám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit 
evropskou značku důvěry, která by 
zajistila, aby podniky provozované on-line 
v plné míře dodržovaly právní předpisy 
EU; měla by být jednoduchá, mít jasnou 
strukturu a její obsah by měl 
elektronickému obchodování přinášet 
přidanou hodnotu, a prostřednictvím 
informací tak zvyšovat důvěru, 
transparentnost a právní jistotu spotřebitelů 
i podniků;

22. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit 
evropskou značku důvěry, která by 
zajistila, aby podniky provozované on-line 
v plné míře dodržovaly právní předpisy 
EU; měla by být jednoduchá, mít jasnou 
strukturu a její obsah by měl 
elektronickému obchodování přinášet 
přidanou hodnotu, a prostřednictvím 
informací tak zvyšovat důvěru, 
transparentnost a právní jistotu spotřebitelů 
i podniků v souladu s existujícími právně 
nezávaznými standardy konsorcia World 
Wide Web, v zájmu osob s postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá legislativní návrhy Komise 
ohledně alternativního řešení sporů a on-
line řešení sporů a podtrhuje význam jejich 
účinného přijetí;

23. vítá legislativní návrhy Komise 
ohledně alternativního řešení sporů a on-
line řešení sporů a podtrhuje význam jejich 
účinného přijetí a potřeby rozšířit 
povědomí o těchto mechanismech mezi 
spotřebiteli a obchodníky, aby bylo možné 
dosáhnout požadované úrovně jejich 
praktické účinnosti;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 95
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá legislativní návrhy Komise 
ohledně alternativního řešení sporů a on-
line řešení sporů a podtrhuje význam jejich 
účinného přijetí;

23. vítá legislativní návrhy Komise 
ohledně alternativního řešení sporů a on-
line řešení sporů a podtrhuje význam jejich 
účinného přijetí; připomíná význam 
účinného mechanismu pro zjednání 
nápravy pro zajištění toho, že se 
spotřebitelé mohou domáhat svých práv, a 
vyzdvihuje skutečnost, že občané by o 
tomto mechanismu a dalších nástrojích k 
řešení problémů měli být lépe a 
podrobněji informováni; to by mělo zlepšit 
přeshraniční nákup zboží a služeb a 
zaměřit se na odstranění zbývajících 
oblastí, jež brání růstu a inovacím 
zejména v rámci digitálního trhu a které 
v současnosti znemožňují využít veškerého 
potenciálu jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá legislativní návrhy Komise 
ohledně alternativního řešení sporů a on-
line řešení sporů a podtrhuje význam jejich 
účinného přijetí;

23. vítá legislativní návrhy Komise 
ohledně alternativního řešení sporů a on-
line řešení sporů a podtrhuje význam jejich 
účinného přijetí pro snazší řešení 
přeshraničních stížností a sporů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá legislativní návrhy Komise 
ohledně alternativního řešení sporů a on-
line řešení sporů a podtrhuje význam jejich 
účinného přijetí;

23. vítá legislativní návrhy Komise 
ohledně alternativního řešení sporů a on-
line řešení sporů a podtrhuje význam jejich 
účinného přijetí; zdůrazňuje, že existence 
platformy pro on-line řešení sporů pro 
domácí i přeshraniční elektronické 
obchodování zvýší důvěru spotřebitelů 
v jednotný digitální trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Christian Engström

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. připomíná své usnesení ze dne 2. 
února 2012 „Směrem k soudržnému 
evropskému přístupu ke kolektivnímu 
odškodnění“1; vyzývá Komisi, aby navrhla 
právní předpisy týkající se vyváženého 
celoevropského soudržného a 
koordinovaného přístupu ke kolektivnímu 
odškodnění;
______________
1P7_TA-PROV(2012)0021

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Emma McClarkin
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Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. velice vítá nové sdělení Komise 
nazvané „Evropská strategie pro internet 
lépe uzpůsobený dětem“, a vybízí členské 
státy, aby podporovaly využívání nových 
technologií ve vzdělávání;

24. velice vítá nové sdělení Komise 
nazvané „Evropská strategie pro internet 
lépe uzpůsobený dětem“, a vybízí členské 
státy, aby podporovaly využívání nových 
technologií ve vzdělávání na ochranu 
mladistvých osob využívajících internet;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. velice vítá nové sdělení Komise 
nazvané „Evropská strategie pro internet 
lépe uzpůsobený dětem“, a vybízí členské 
státy, aby podporovaly využívání nových 
technologií ve vzdělávání;

24. velice vítá nové sdělení Komise 
nazvané „Evropská strategie pro internet 
lépe uzpůsobený dětem“, a vybízí Komisi,
členské státy a průmysl, aby podporovaly 
využívání nových technologií ve 
vzdělávání a úzce a účinně spolupracovaly 
s cílem poskytovat dětem bezpečný 
internet;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. naléhavě vyzývá zúčastněné strany, 
aby se zavázaly k odpovědné reklamě 
zaměřené na mladistvé, zejména aby 
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upustily od agresivní a klamavé reklamy 
v televizi a na internetu a aby dodržovaly 
a plně prováděly stávající kodexy chování 
a podobné iniciativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Rafał Trzaskowski

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. žádá Komisi, aby zajistila náležité 
uplatňování pravidel pro selektivní 
distribuci, aby se tak předešlo zneužití;

25. žádá Komisi, aby zajistila náležité 
uplatňování pravidel pro selektivní 
distribuci, aby se tak předešlo zneužití a 
diskriminaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Christian Engström

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. žádá Komisi, aby navrhla právní 
předpisy pro zajištění neutrality sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podnikly kroky proti nekalým obchodním 
praktikám mezi podniky, například 
omezováním on-line, regulacím cen a 
kvótám, a tím zajistily volnou a 
spravedlivou soutěž na internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
António Fernando Correia de Campos

Návrh usnesení
Nadpis 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Vytvoření základu pro 
konkurenceschopnější Evropu

Vytvoření základu pro 
konkurenceschopnější Evropu podporující 
začlenění

Or. pt

Pozměňovací návrh 106
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá členské státy, aby posilovaly a 
usnadňovaly rozvoj infrastruktury 
informačních a komunikačních technologií;
vítá novou iniciativu „nástroj pro propojení 
Evropy“, neboť bude mít zásadní význam 
pro účinné provedení cílů stanovených 
v Digitální agendě pro Evropu do roku 
2020, mezi něž patří širokopásmové 
připojení pro všechny;

27. vyzývá členské státy, aby posilovaly a 
usnadňovaly rozvoj infrastruktury 
informačních a komunikačních technologií
vzhledem k tomu, že všechny členské státy 
sice mají vnitrostátní strategii pro 
širokopásmové připojení, ale jen několik z 
nich má plnohodnotný operační plán 
zahrnující nezbytné stanovené cíle, které 
jsou třeba pro plné uskutečnění stěžejní 
iniciativy Digitální agenda pro Evropu, 
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jak je stanoveno ve strategii Evropa 2020; 
vítá novou iniciativu „nástroj pro propojení 
Evropy“, neboť bude mít zásadní význam 
pro účinné provedení cílů stanovených 
v Digitální agendě pro Evropu do roku 
2020, mezi něž patří širokopásmové 
připojení pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá členské státy, aby posilovaly a 
usnadňovaly rozvoj infrastruktury 
informačních a komunikačních technologií; 
vítá novou iniciativu „nástroj pro propojení 
Evropy“, neboť bude mít zásadní význam 
pro účinné provedení cílů stanovených 
v Digitální agendě pro Evropu do roku 
2020, mezi něž patří širokopásmové 
připojení pro všechny;

27. vyzývá členské státy, aby posilovaly a 
usnadňovaly rozvoj infrastruktury 
informačních a komunikačních technologií; 
vítá novou iniciativu „nástroj pro propojení 
Evropy“, neboť bude mít zásadní význam 
pro účinné provedení cílů stanovených 
v Digitální agendě pro Evropu do roku 
2020, mezi něž patří širokopásmové 
připojení pro všechny, a střednědobého 
cíle zajistit základní přístup k internetu 
pro všechny občany EU do roku 2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vítá navrhované nařízení o elektronické 
identifikaci, elektronickém ověřování a
elektronickém podpisu;

29. vítá navrhované nařízení o elektronické 
identifikaci a službách zajišťujících 
důvěru pro elektronické transakce v rámci 
vnitřního trhu, jež posílí důvěru a 
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příhodné podmínky v bezpečném 
digitálním prostředí; zdůrazňuje význam 
elektronických podpisů a vzájemného 
uznávání elektronické identifikace na 
evropské úrovni pro zajištění právní jistoty 
evropským spotřebitelům a podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vítá navrhované nařízení o elektronické 
identifikaci, elektronickém ověřování a 
elektronickém podpisu;

29. vítá navrhované nařízení o elektronické 
identifikaci, elektronickém ověřování a 
elektronickém podpisu; vyzdvihuje význam 
zajištění celoevropské interoperability a 
současně ochrany osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. zdůrazňuje, že by všechny příslušné 
nové právní předpisy v oblasti jednotného 
trhu měly projít testem jednotného 
digitálního trhu;

Or. en


