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Pozměňovací návrh 1
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na zprávu předsedy Evropské 
rady ze dne 26. června 2012 s názvem 
„Směrem ke skutečné hospodářské 
a měnové unii“ a průběžnou zprávu k ní 
ze dne 12. října 2012,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
5. července 2011 o účinnějším 
a spravedlivějším maloobchodním trhu1,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

                                               
1 Přijaté texty: P7_TA(2011)0307.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že je zapotřebí více 
než kdy dříve fungující a efektivní 
jednotný trh bez bariér založený na 
koncepci sociálně tržního hospodářství, 
jenž pomůže oživit evropské hospodářství, 
podpořit růst a konkurenceschopnost 
a vytvořit pracovní místa;

A. vzhledem k tomu, že je zapotřebí více 
než kdy dříve fungující a efektivní 
jednotný trh bez bariér založený na 
koncepci sociálně tržního hospodářství, 
jenž pomůže oživit evropské hospodářství 
tím, že poskytne konkrétní odpověď na 
krizi a bude fungovat jako významný 
katalyzátor, který podpoří růst 
a konkurenceschopnost, vytvoří pracovní 
místa a zachová sociální zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že je zapotřebí více 
než kdy dříve fungující a efektivní 
jednotný trh bez bariér založený na 
koncepci sociálně tržního hospodářství, 
jenž pomůže oživit evropské hospodářství, 
podpořit růst a konkurenceschopnost 
a vytvořit pracovní místa;

A. vzhledem k tomu, že je zapotřebí více 
než kdy dříve fungující a efektivní 
jednotný trh přispívající k tvorbě 
pracovních míst a k sociální soudržnosti,
bez bariér a založený na koncepci sociálně 
tržního hospodářství, jenž pomůže oživit 
evropské hospodářství, podpořit růst a 
konkurenceschopnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že je zapotřebí více A. vzhledem k tomu, že je zapotřebí více 
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než kdy dříve fungující a efektivní 
jednotný trh bez bariér založený na 
koncepci sociálně tržního hospodářství, 
jenž pomůže oživit evropské hospodářství, 
podpořit růst a konkurenceschopnost 
a vytvořit pracovní místa;

než kdy dříve dobře fungující a efektivní 
jednotný trh založený na koncepci sociálně 
tržního hospodářství, jenž pomůže oživit 
evropské hospodářství, podpořit růst 
a konkurenceschopnost a vytvořit pracovní 
místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že je zapotřebí více 
než kdy dříve fungující a efektivní 
jednotný trh bez bariér založený na 
koncepci sociálně tržního hospodářství, 
jenž pomůže oživit evropské hospodářství, 
podpořit růst a konkurenceschopnost 
a vytvořit pracovní místa;

A. vzhledem k tomu, že je zapotřebí více 
než kdy dříve fungující a efektivní 
jednotný trh bez bariér založený na 
koncepci sociálně tržního hospodářství, 
jenž pomůže oživit evropské hospodářství, 
podpořit růst a konkurenceschopnost, 
zajistit bezpečné produkty a vytvořit 
pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že jednotný trh 
sehrává klíčovou roli při plnění cílů 
strategie Evropa 2020;

B. vzhledem k tomu, že jednotný trh 
sehrává nenahraditelnou roli při plnění 
cílů strategie Evropa 2020 za účelem 
dosažení inteligentního a trvalého růstu 
podporujícího začlenění;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 8
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že Mario Monti ve 
své zprávě uvádí, že je důležité získat 
podporu pro vnitřní trh od občanů 
v Evropě tím, že se budou řešit otázky 
týkající se dopadů jednotného trhu na 
sociální práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že navzdory přijetí
zhruba 1500 směrnic a přibližně 1000 
nařízení nebyl jednotný trh ani po 20 letech 
od svého oficiálního vzniku zcela 
dotvořen;

C. vzhledem k tomu, že jednotný trh nebyl 
ani po 20 letech od svého oficiálního 
vzniku zcela dotvořen především proto, že 
členské státy zcela neprovedly ve svém 
vnitrostátním právu nebo neuplatňují 
zhruba 1500 směrnic a přibližně 1000 
nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je naléhavě
zapotřebí posílit správu jednotného trhu 
a zlepšit provádění a prosazování pravidel, 
kterými se řídí;

D. vzhledem k tomu, že je naléhavě 
zapotřebí posílit správu jednotného trhu 
a zlepšit provádění ve vnitrostátním právu, 
uplatňování a prosazování pravidel, 
kterými se řídí;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že jednotný trh je 
třeba co nejodhodlaněji a nejrychleji 
dokončit dosažením nezbytné rovnováhy 
mezi jeho hospodářským, sociálním a 
ekologickým rozměrem;

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že jednotný trh 
nesmí být odtržen od ostatních 
horizontálních politik, k nimž patří 
například ochrana spotřebitelů a 
pracovníků, sociální práva, životní 
prostředí a udržitelný rozvoj;

Or. it
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Pozměňovací návrh 13
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dc. vzhledem k tomu, že kompletní 
realizace jednotného evropského trhu je 
základem pro dokončení procesu politické 
a ekonomické integrace Evropské unie a 
zárukou nezbytné vazby mezi eurozónou a 
zbývající částí Unie;

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dd. vzhledem k tomu, že jednotný trh 
musí zcela plnit svou úlohu, tj. podporovat 
růst a zaměstnanost v zájmu dosažení 
sociálně-tržní a maximálně 
konkurenceschopné ekonomiky;

Or. it

Pozměňovací návrh 15
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že i přes politické E. vzhledem k tomu, že i přes politické 
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závazky přijaté na nejvyšší úrovni a přes 
úsilí Komise a členských států se průměrný 
deficit v provedení zvýšil z 0,7 % v roce 
2009 na 1,2 % v únoru 2012;

závazky přijaté na nejvyšší úrovni a přes 
úsilí Komise a členských států se průměrný 
deficit v provedení zvýšil z 0,7 % v roce 
2009 na 1,2 % v únoru 2012, což je 
nepřijatelné a vede to k nedůvěře 
v Evropskou unii obecně a jednotný trh 
obzvláště;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že i přes politické 
závazky přijaté na nejvyšší úrovni a přes 
úsilí Komise a členských států se průměrný 
deficit v provedení zvýšil z 0,7 % v roce 
2009 na 1,2 % v únoru 2012;

E. vzhledem k tomu, že i přes politické 
závazky přijaté na nejvyšší úrovni a přes 
úsilí Komise a členských států se průměrný 
deficit v provedení zvýšil z 0,7 % v roce 
2009 na 1,2 % v únoru 2012 a po určitém 
pokroku v posledních měsících nyní 
dosáhl 0,9 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k zásadnímu významu 
jednotného trhu jakožto páteře Unie a jeho 
řádného fungování, jež tvoří základ 
a rámec hospodářské a sociální obnovy 
v Evropě;

F. vzhledem k zásadnímu významu 
jednotného trhu jakožto páteře Unie a jeho 
řádného fungování, jež tvoří základ 
a rámec hospodářské a sociální obnovy 
v Evropě; vzhledem k tomu, že sociální 
obnova může byt zajištěna pouze 
dodržováním a ochranou sociálních práv;
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Or. en

Pozměňovací návrh 18
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že odhodlání 
Komise k nulové toleranci nedodržování 
směrnice o službách by mělo být důrazně 
podpořeno;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že odstranění 
zbývajících omezení svobod jednotného 
trhu nebude možné bez silného vedení ze 
strany evropských orgánů a jasné politické 
zainteresovanosti členských států;

I. vzhledem k tomu, že strategie pro 
jednotný trh by měla být koordinovaná a 
založená na pragmatické, komplexní a 
obsáhlé dohodě podpořené všemi 
členskými státy a evropskými orgány;
vzhledem k tomu, že odstranění 
zbývajících omezení svobod jednotného 
trhu nebude možné bez silného vedení ze 
strany evropských orgánů a jasné politické 
zainteresovanosti členských států, aby se 
obnovila důvěryhodnost jednotného trhu 
a důvěra v něj;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Cornelis de Jong
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že odstranění 
zbývajících omezení svobod jednotného 
trhu nebude možné bez silného vedení ze 
strany evropských orgánů a jasné politické 
zainteresovanosti členských států;

I. vzhledem k tomu, že úplné uplatňování 
a vymáhání směrnic a nařízení týkajících 
se jednotného trhu nebude možné bez 
silného vedení ze strany evropských 
orgánů a jasné politické zainteresovanosti 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že předseda Evropské 
rady ve své výše uvedené zprávě 
z 26. června 2012 zdůraznil, že je důležité, 
aby proces prohlubování hospodářské 
a měnové unie byl v plném souladu 
s jednotným trhem a vyznačoval se 
otevřeností a transparentností;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že na úrovni 
členských států i Unie musí být 
v současnosti přijata konkrétní opatření 

K. vzhledem k tomu, že na úrovni 
členských států i Unie musí být stále
přijata konkrétní opatření k úplnému 
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k odstranění omezení, jež brání přístupu 
na jednotný trh a hospodářské soutěži, 
a je nezbytné provést konkrétní reformy, 
jež v Evropě zajistí skutečně volný pohyb
zboží, osob, služeb a kapitálu;

uplatnění volného pohybu zboží, osob, 
služeb a kapitálu v Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že Komise by měla 
v souladu se zásadou subsidiarity a vždy, 
kdy je to vhodné, a zejména pokud při 
provádění právních předpisů Unie nejsou 
nutná žádná další posouzení, volit 
přednostně jako právní nástroj regulace 
jednotného trhu nařízení, a nikoliv 
směrnice;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že Komise by měla 
zvážit možnost zavedení „testu jednotného 
trhu“ na úrovni členských států, jehož 
cílem by bylo posoudit, zda nové právní 
předpisy přijaté na vnitrostátní úrovni 
nebudou mít negativní dopad na jednotný 
trh; vzhledem k tomu, že je zapotřebí 
zvážit revizi směrnice 98/34/ES, která by 
rozšířila její oblast působnosti na služby 

vypouští se
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a další odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že Komise by měla 
zvážit možnost zavedení „testu jednotného 
trhu“ na úrovni členských států, jehož 
cílem by bylo posoudit, zda nové právní 
předpisy přijaté na vnitrostátní úrovni 
nebudou mít negativní dopad na jednotný 
trh; vzhledem k tomu, že je zapotřebí 
zvážit revizi směrnice 98/34/ES, která by 
rozšířila její oblast působnosti na služby 
a další odvětví;

N. vzhledem k tomu, že Komise by měla 
zvážit možnost zavedení „testu jednotného 
trhu“ na úrovni členských států, jehož 
cílem by bylo posoudit, zda nové právní 
předpisy přijaté na vnitrostátní úrovni 
nebudou mít negativní dopad na jednotný 
trh; vzhledem k tomu, že je zapotřebí 
zvážit revizi směrnice 98/34/ES, která by 
rozšířila její oblast působnosti na služby a 
další odvětví, s cílem vytvořit horizontální 
nástroj, který posílí její povinný charakter, 
když Komise předloží podrobné stanovisko 
k předloze zákona, a zajistit její 
uplatňování, aby se napravilo 
neuspokojivé uplatňování právních 
předpisů EU na místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že Komise by měla 
zvážit možnost zavedení „testu jednotného 
trhu“ na úrovni členských států, jehož 
cílem by bylo posoudit, zda nové právní 
předpisy přijaté na vnitrostátní úrovni 

N. vzhledem k tomu, že Komise by měla 
zavést „test jednotného trhu“ na úrovni 
členských států, jehož cílem by bylo 
posoudit, zda nové právní předpisy přijaté 
na vnitrostátní úrovni nebudou mít 
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nebudou mít negativní dopad na jednotný 
trh; vzhledem k tomu, že je zapotřebí 
zvážit revizi směrnice 98/34/ES, která by 
rozšířila její oblast působnosti na služby 
a další odvětví;

negativní dopad na efektivní fungování 
jednotného trhu; vzhledem k tomu, že je 
zapotřebí zvážit revizi směrnice 98/34/ES, 
která by rozšířila její oblast působnosti na 
služby a další odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zajistit, aby správní spolupráce mezi 
členskými státy probíhala účinně, účelně 
a nákladově efektivně, jako tomu je 
v případě systému pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI);

O. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zajistit, aby správní spolupráce mezi 
členskými státy probíhala účinně, účelně 
a nákladově efektivně, jako tomu je 
v případě systému pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI); vzhledem k tomu, že 
systém IMI by se měl používat stále, a to i 
v jiných oblastech za účelem zlepšení jeho 
funkčnosti, snížení byrokracie, zvýšení 
transparentnosti a také proto, aby všichni 
účastníci jednotného trhu mohli plně 
využívat jeho výhody; 

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vzhledem k tomu, že členské státy by měly
směrnice provádět jednotně a všechny nové 
předpisy související s určitým unijním 
legislativním aktem přijímat společně ve 
stejnou dobu, aby bylo zajištěno, že při 

P. vzhledem k tomu, že členské státy musí
směrnice provádět jednotně a všechny nové 
předpisy související s určitým unijním 
legislativním aktem přijímat společně ve 
stejnou dobu, aby bylo zajištěno, že při 
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jejich provádění ve vnitrostátním právu 
bude zohledněn kompromis, jehož bylo 
dosaženo na úrovni Unie;

jejich provádění ve vnitrostátním právu 
bude zohledněn kompromis, jehož bylo 
dosaženo na úrovni Unie, jelikož špatné 
uplatňování a nedodržování předpisů má 
za následek nedůvěru vůči Unii a 
narušuje hospodářskou soutěž na 
jednotném trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vzhledem k tomu, že členské státy by měly 
směrnice provádět jednotně a všechny 
nové předpisy související s určitým 
unijním legislativním aktem přijímat 
společně ve stejnou dobu, aby bylo 
zajištěno, že při jejich provádění ve 
vnitrostátním právu bude zohledněn 
kompromis, jehož bylo dosaženo na úrovni 
Unie;

P. vzhledem k tomu, že každý členský stát 
by měl každou směrnici provést ve svém 
vnitrostátním právu jednotně a všechny 
nové předpisy související s určitým 
unijním legislativním aktem přijímat úplně 
a ve stejnou dobu, aby bylo zajištěno, že 
při jejich provádění ve vnitrostátním právu 
bude zohledněn kompromis, jehož bylo 
dosaženo na úrovni Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k tomu, že členské státy by si 
měly vyměňovat informace mezi sebou a 
také s Komisí, aby se předem zjistilo 
nesprávné provedení ve vnitrostátním 
právu a předešlo se fragmentaci;
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Or. en

Pozměňovací návrh 31
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k tomu, že v důsledku 
nesprávného a opožděného provádění 
směrnic nemohou občané a podniky plně 
těžit z výhod jednotného trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 32
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

R. vzhledem k tomu, že výměna zkušeností 
a osvědčených postupů mezi členskými 
státy je velmi důležitá pro porozumění 
vnitrostátním mechanismům uplatňování 
práva Unie a pro odstranění zbývajících 
překážek pro fungování jednotného trhu; 
vzhledem k tomu, že Komise by kromě sítě 
SOLVIT mohla založit a koordinovat síť 
úředníků odpovědných za provádění všech 
nových právních předpisů Unie, a vytvořit 
tak platformu výměny a vzájemného 
hodnocení pro úzkou spolupráci 
s členskými státy s cílem zlepšit celkovou 
kvalitu provádění; vzhledem k tomu, že je 
třeba mezi členskými státy podporovat 
výměnu úředníků zodpovědných za 
provádění práva Unie, aby se mezi nimi 
zlepšil tok informací a osvědčených 
postupů;

R. vzhledem k tomu, že výměna zkušeností 
a osvědčených postupů mezi členskými 
státy je velmi důležitá pro porozumění 
vnitrostátním mechanismům uplatňování 
práva Unie a pro odstranění zbývajících 
překážek pro fungování jednotného trhu; 
vzhledem k tomu, že s cílem splnit svůj 
závazek pomáhat členským státům 
s prováděním právních předpisů EU ve 
vnitrostátním právu by Komise kromě sítě 
SOLVIT mohla založit a koordinovat síť 
úředníků odpovědných za provádění všech 
nových právních předpisů Unie, a vytvořit 
tak platformu výměny a vzájemného 
hodnocení pro úzkou spolupráci 
s členskými státy s cílem zlepšit celkovou 
kvalitu provádění a vyřešit problémy, se 
kterými se členské státy potýkají;
vzhledem k tomu, že je třeba mezi 
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členskými státy podporovat výměnu 
úředníků zodpovědných za provádění 
práva Unie, aby se mezi nimi zlepšil tok 
informací a osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

R. vzhledem k tomu, že výměna zkušeností 
a osvědčených postupů mezi členskými 
státy je velmi důležitá pro porozumění 
vnitrostátním mechanismům uplatňování 
práva Unie a pro odstranění zbývajících 
překážek pro fungování jednotného trhu; 
vzhledem k tomu, že Komise by kromě sítě 
SOLVIT mohla založit a koordinovat síť 
úředníků odpovědných za provádění všech 
nových právních předpisů Unie, a vytvořit 
tak platformu výměny a vzájemného 
hodnocení pro úzkou spolupráci 
s členskými státy s cílem zlepšit celkovou 
kvalitu provádění; vzhledem k tomu, že je 
třeba mezi členskými státy podporovat 
výměnu úředníků zodpovědných za 
provádění práva Unie, aby se mezi nimi 
zlepšil tok informací a osvědčených 
postupů;

R. vzhledem k tomu, že výměna zkušeností 
a osvědčených postupů mezi členskými 
státy je velmi důležitá pro porozumění 
vnitrostátním mechanismům uplatňování 
práva Unie a pro odstranění zbývajících 
překážek pro fungování jednotného trhu; 
vzhledem k tomu, že sledování provádění 
právních předpisů Unie ve vnitrostátním 
právu je jednou z hlavních pravomocí 
Komise a jejích úředníků; vzhledem 
k tomu, že Komise by kromě sítě SOLVIT 
mohla založit a koordinovat síť úředníků 
odpovědných za provádění všech nových 
právních předpisů Unie, a vytvořit tak 
platformu výměny a vzájemného 
hodnocení pro úzkou spolupráci 
s členskými státy s cílem zlepšit celkovou 
kvalitu provádění; vzhledem k tomu, že je 
třeba mezi členskými státy podporovat 
výměnu úředníků zodpovědných za 
provádění práva Unie, aby se mezi nimi 
zlepšil tok informací a osvědčených 
postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Emma McClarkin
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění S

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

S. vzhledem k tomu, že čistě kvantitativní 
statistiky provádění právních předpisů 
týkajících se jednotného trhu neumožňují 
hodnotit kvalitu provádění a konkrétní 
dopad specifických klíčových nástrojů na 
jednotný trh; vzhledem k tomu, že je tedy 
zapotřebí politické a kvalitativní hodnocení 
provádění a pokroku jednotného trhu, a to 
zvláště co se týče hospodářského významu 
nových právních předpisů Unie týkajících 
se jednotného trhu;

S. vzhledem k tomu, že čistě kvantitativní 
statistiky provádění právních předpisů 
týkajících se jednotného trhu neumožňují 
hodnotit kvalitu provádění a konkrétní 
dopad specifických klíčových nástrojů na 
jednotný trh; vzhledem k tomu, že je tedy 
zapotřebí politické a kvalitativní hodnocení 
provádění a pokroku jednotného trhu, a to 
zvláště co se týče hospodářského významu 
nových právních předpisů Unie týkajících 
se jednotného trhu a uplatňování 
stávajících právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod odůvodnění T

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

T. vzhledem k tomu, že toto hodnocení by 
mělo rozlišovat mezi případy, kdy právní 
předpisy nejsou provedeny, což je jasným 
selháním ze strany členského státu, 
a možnými případy nesouladu, jež mohou 
pocházet z rozdílného výkladu a pochopení 
práva Unie; vzhledem k tomu, že Smlouvy 
stanovují, že pouze Soudní dvůr může 
s konečnou platností veřejně rozhodnout 
o nesouladu vnitrostátního práva s právem 
Unie; vzhledem k tomu, že Evropskému 
parlamentu by měl být každý rok předložen 
seznam neprovedených nebo nesprávně 
provedených právních předpisů Unie 
v dotčených členských státech;

T. vzhledem k tomu, že toto hodnocení by 
mělo rozlišovat mezi případy, kdy právní 
předpisy nejsou provedeny, což je jasným 
selháním ze strany členského státu, 
a možnými případy nesouladu, jež mohou 
pocházet z rozdílného výkladu a pochopení 
práva Unie; vzhledem k tomu, že Smlouvy 
stanovují, že pouze Soudní dvůr může 
s konečnou platností veřejně rozhodnout 
o nesouladu vnitrostátního práva s právem 
Unie; vzhledem k tomu, že tudíž žádný jiný 
orgán nemůže prohlásit, že existuje tento 
nesoulad; vzhledem k tomu, že 
Evropskému parlamentu by měl být každý 
rok předložen seznam neprovedených nebo 
nesprávně provedených právních předpisů 
Unie v dotčených členských státech;
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Or. en

Pozměňovací návrh 36
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění U a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ua. vzhledem k tomu, že řízení o 
nesplnění povinnosti často odhalila celou 
řadu omezení souvisejících se schopností 
plnit očekávání jednotlivých spotřebitelů a 
podniků a že by bylo zapotřebí zavést na 
úrovni Unie jednotný nástroj nápravy, 
který by byl rychle použitelný a 
ekonomicky dostupný;

Or. it

Pozměňovací návrh 37
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění V

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

V. vzhledem k tomu, že členské státy 
a Evropská rada by se proto v rámci 
budoucí revize SFEU měly věnovat 
dalšímu rozvinutí řízení o nesplnění 
povinnosti; vzhledem k tomu by v této 
souvislosti měly v případě porušení 
předpisů o jednotném trhu uvažovat 
o možnosti „zrychleného“ řízení 
o nesplnění povinnosti;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění V

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

V. vzhledem k tomu, že členské státy 
a Evropská rada by se proto v rámci 
budoucí revize SFEU měly věnovat 
dalšímu rozvinutí řízení o nesplnění 
povinnosti; vzhledem k tomu by v této 
souvislosti měly v případě porušení 
předpisů o jednotném trhu uvažovat 
o možnosti „zrychleného“ řízení 
o nesplnění povinnosti;

V. vzhledem k tomu, že členské státy 
a Evropská rada by se proto v rámci 
budoucí revize SFEU měly věnovat 
dalšímu rozvinutí řízení o nesplnění 
povinnosti; vzhledem k tomu by v této 
souvislosti mohly v případě porušení 
předpisů o jednotném trhu uvažovat 
o možnosti „zrychleného“ řízení 
o nesplnění povinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod odůvodnění W

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

W. vzhledem k tomu, že použití projektu 
„EU Pilot“ přineslo pozitivní výsledky při 
zajišťování správného uplatňování práva 
Unie a rychlejší řešení problémů občanů 
a podniků; vzhledem k tomu, že Komise by 
proto měla podporovat používání tohoto 
projektu a další zvyšování jeho účinnosti;

W. vzhledem k tomu, že použití projektu 
„EU Pilot“ přineslo pozitivní výsledky při 
zajišťování správného uplatňování práva 
Unie a rychlejší řešení problémů občanů 
a podniků; vzhledem k tomu, že Komise by 
proto měla podporovat používání tohoto 
projektu a další zvyšování jeho účinnosti, 
aby mohla lépe odhalovat a napravovat 
porušení pravidel jednotného trhu, aniž 
by se musela uchylovat k časově 
náročnému řízení o nesplnění povinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Christel Schaldemose
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění X

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

X. vzhledem k tomu, že Komise by měla
posílit svá opatření k zajištění řádného 
provádění a prosazování všech přijatých 
pravidel v členských státech a rychleji 
reagovat na oznámení a stížnosti týkající se 
nesprávného provádění práva Unie a měla 
by včas podniknout nezbytné kroky 
k odstranění zjištěných nedostatků;

X. vzhledem k tomu, že Komise musí
posílit svá opatření k zajištění řádného 
provádění a prosazování všech přijatých 
pravidel v členských státech a rychleji 
reagovat na oznámení a stížnosti týkající se 
nesprávného provádění práva Unie a měla 
by včas podniknout nezbytné kroky 
k odstranění zjištěných nedostatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění X

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

X. vzhledem k tomu, že Komise by měla 
posílit svá opatření k zajištění řádného 
provádění a prosazování všech přijatých 
pravidel v členských státech a rychleji 
reagovat na oznámení a stížnosti týkající se 
nesprávného provádění práva Unie a měla 
by včas podniknout nezbytné kroky 
k odstranění zjištěných nedostatků;

X. vzhledem k tomu, že Komise by měla 
posílit svá opatření k zajištění řádného 
provádění a prosazování všech přijatých 
pravidel v členských státech a rychleji 
reagovat na oznámení a stížnosti týkající se 
nesprávného provádění práva Unie a měla 
by podniknout nezbytné kroky k odstranění 
zjištěných nedostatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Z
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Z. vzhledem k tomu, že kontrolní akce EU 
(„EU sweeps“), jež koordinuje Komise 
a vykonávají členské státy prostřednictvím
příslušných vnitrostátních orgánů, 
prokázaly, že jsou užitečným nástrojem, 
jenž Komisi a členským státům umožňuje 
sledovat společnými akcemi uplatňování 
již provedených právních předpisů 
týkajících se jednotného trhu v členských 
státech; vzhledem k tomu, že Komise by 
tudíž měla členským státům nabídnout 
rozsáhlejší využití kontrolních akcí EU, 
aby zejména méně vybaveným a méně 
připraveným vnitrostátním orgánům 
usnadnila kontrolu;

Z. vzhledem k tomu, že kontrolní akce EU 
(„EU sweeps“), jež koordinuje Komise
a vykonávají členské státy prostřednictvím 
příslušných vnitrostátních orgánů, 
prokázaly, že jsou užitečným nástrojem, 
jenž Komisi a členským státům umožňuje 
sledovat společnými akcemi uplatňování 
stávajících právních předpisů týkajících se 
jednotného trhu v členských státech; 
vzhledem k tomu, že Komise by tudíž měla 
členským státům nabídnout rozsáhlejší 
využití kontrolních akcí EU, aby zejména 
méně vybaveným a méně připraveným 
vnitrostátním orgánům usnadnila kontrolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Z

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Z. vzhledem k tomu, že kontrolní akce EU 
(„EU sweeps“), jež koordinuje Komise 
a vykonávají členské státy prostřednictvím 
příslušných vnitrostátních orgánů, 
prokázaly, že jsou užitečným nástrojem, 
jenž Komisi a členským státům umožňuje 
sledovat společnými akcemi uplatňování 
již provedených právních předpisů 
týkajících se jednotného trhu v členských 
státech; vzhledem k tomu, že Komise by 
tudíž měla členským státům nabídnout 
rozsáhlejší využití kontrolních akcí EU, 
aby zejména méně vybaveným a méně 
připraveným vnitrostátním orgánům 
usnadnila kontrolu;

Z. vzhledem k tomu, že kontrolní akce EU 
(„EU sweeps“), jež koordinuje Komise 
a vykonávají členské státy prostřednictvím 
příslušných vnitrostátních orgánů, 
prokázaly, že jsou užitečným nástrojem, 
jenž Komisi a členským státům umožňuje 
sledovat společnými akcemi uplatňování 
již provedených právních předpisů 
týkajících se jednotného trhu v členských 
státech; vzhledem k tomu, že poslední 
takové kontrolní akce umožnily například 
odhalit špatné dodržování pravidel na 
ochranu spotřebitele v bankovním odvětví 
po celé Unii; vzhledem k tomu, že Komise 
by tudíž měla členským státům nabídnout 
rozsáhlejší využití kontrolních akcí EU, 
aby zejména méně vybaveným a méně 
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připraveným vnitrostátním orgánům 
usnadnila kontrolu; vzhledem k tomu, že je 
nezbytné zvážit možnost koordinace 
kontrolních akcí EU v jiných oblastech a 
rozšířit tyto akce také na výrobky a služby, 
které nejsou online;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle 

Návrh usnesení
Název 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Akty o jednotném trhu

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle 

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Z a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Za. vzhledem k tomu, že Akty o jednotném 
trhu jsou součástí úsilí o posílení správy 
jednotného trhu prostřednictvím zlepšení 
a lepší koordinace zejména ve fázi před 
přijímáním právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Z b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zb. vzhledem k tomu, že Akt o jednotném 
trhu představoval významnou horizontální 
strategii k napravení hlavních zbývajících 
nedostatků na jednotném trhu; vzhledem 
k tomu, že tento akční plán horizontálně 
stanovil konkrétní legislativní a 
nelegislativní opatření schopná uvolnit 
nevyužitý potenciál růstu a odstranit 
překážky na jednotném trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle 

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Z c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zc. vzhledem k tomu, že Akt o jednotném 
trhu II zaujal stejný přístup a 
identifikoval integrované sítě, mobilitu 
občanů a podniků, digitální ekonomiku a 
sociální podnikání spolu s důvěrou 
spotřebitelů jakožto čtyři osy budoucího 
růstu; vzhledem k tomu, že Parlament, 
Rada a Komise by měly podrobně 
posoudit každé ze zamýšlených opatření a 
jejich potenciál dosáhnout vysoce 
konkurenceschopné sociálně tržní 
ekonomiky a měly by usilovat o jejich 
rychlé přijetí a uplatnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle 

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Z d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zd. vzhledem k tomu, že příští 
horizontální přístupy by se měly zabývat 
dokončením jednotného digitálního trhu, 
aby občané mohli plně využívat digitální 
řešení a aby byla zajištěna 
konkurenceschopnost podniků v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Z a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Za. vzhledem k tomu, že cyklický způsob 
informování o Aktu o jednotném trhu je 
jistě zapotřebí nahlížet pozitivně, jelikož 
umožňuje pravidelné stanovování priorit 
pro rozvoj vnitřního trhu a pravidelné 
diskuse o těchto prioritách;

Or. it

Pozměňovací návrh 50
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Z b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zb. vzhledem k tomu, že v návrzích, které 
předložila Komise, je patrný určitý 
pokrok, ale stále je zapotřebí usilovat o
další prozíravé a perspektivní kroky;

Or. it
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Pozměňovací návrh 51
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Z c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zc. vzhledem k tomu, že Akt o jednotném 
trhu by se měl zaměřovat také na 
socioekonomické problémy EU a měl by 
usilovat o trh, který bude sloužit 
občanům;

Or. it

Pozměňovací návrh 52
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Z d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zd. vzhledem k tomu, že Akt o jednotném 
trhu II obsahuje pozitivní návrh na 
zajištění práva všech občanů na přístup 
k základnímu bankovnímu účtu, a 
vzhledem k tomu, že je nutné, aby tento 
návrh byl realizován prostřednictvím 
legislativního nástroje;

Or. it

Pozměňovací návrh 53
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Z e (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ze. vzhledem k tomu, že s cílem vytvořit 
evropský trh elektronických plateb, který 
by byl vstřícný vůči zájmům uživatelů, 
chránil by jejich práva, byl by méně 
roztříštěný, otevřenější a nabízel by více 
prostoru k hospodářské soutěži, by bylo 
vhodné navrhnout revizi směrnice o 
platebních službách a dát legislativní 
podnět v otázce vícestranných bankovních 
poplatků;

Or. it

Pozměňovací návrh 54
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Z f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zf. vzhledem k tomu, že myšlenka 
navrhnout opatření k usnadnění 
dlouhodobých investic do reálné 
ekonomiky se ubírá správným směrem, ať 
už z hlediska vytváření účinných podnětů 
a pobídek k růstu nebo z hlediska záruk 
k soukromým úsporám;

Or. it

Pozměňovací návrh 55
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Z g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zg. vzhledem k tomu, že Komise by měla 
přednostně navázat na návrhy uvedené již 
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v Aktu o jednotném trhu, zejména pokud 
jde o kolektivní odškodnění, horizontální 
nástroj pro dohled nad trhem, 
transparentnost bankovních poplatků a 
jiné než finanční informace podniků;

Or. it

Pozměňovací návrh 56
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AA

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AA. vzhledem k tomu, že Komise navrhuje 
zaměřit svoji činnost na konkrétní klíčové 
oblasti a nástroje; vzhledem k tomu, že 
důslednější zaměření na omezený počet 
nástrojů a opatření je však nezbytné, aby 
bylo dosaženo viditelného zlepšení 
v uplatňování pravidel jednotného trhu; 
vzhledem k tomu, že mezi nejdůležitější 
klíčové oblasti patří jednotný digitální trh, 
energetika a veřejné zakázky; vzhledem 
k tomu, že přezkum těchto klíčových 
oblastí a nástrojů by mohl být proveden 
vždy jednou za rok, aby byly řádně 
zváženy a zohledněny současný vývoj 
v členských státech, rozhodovací procesy 
mezi orgány EU a zejména hospodářsky 
významné oblasti pro jednotný trh, které 
jako takové byly určeny na základě 
vědeckého hodnocení;

AA. vzhledem k tomu, že Komise navrhuje 
zaměřit svoji činnost na konkrétní klíčové 
oblasti a nástroje; vzhledem k tomu, že 
důslednější zaměření na omezený počet 
nástrojů a opatření je však nezbytné, aby 
bylo dosaženo viditelného zlepšení 
v uplatňování pravidel jednotného trhu; 
vzhledem k tomu, že mezi nejdůležitější 
klíčové oblasti patří zbývající otázky 
týkající se sociálních práv a kolektivních 
akcí, jednotný digitální trh, energetika 
a veřejné zakázky; vzhledem k tomu, že 
přezkum těchto klíčových oblastí a nástrojů 
by mohl být proveden vždy jednou za rok, 
aby byly řádně zváženy a zohledněny 
současný vývoj v členských státech, 
rozhodovací procesy mezi orgány EU 
a zejména hospodářsky významné oblasti 
pro jednotný trh, které jako takové byly 
určeny na základě vědeckého hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AA
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AA. vzhledem k tomu, že Komise navrhuje 
zaměřit svoji činnost na konkrétní klíčové 
oblasti a nástroje; vzhledem k tomu, že 
důslednější zaměření na omezený počet 
nástrojů a opatření je však nezbytné, aby 
bylo dosaženo viditelného zlepšení 
v uplatňování pravidel jednotného trhu; 
vzhledem k tomu, že mezi nejdůležitější 
klíčové oblasti patří jednotný digitální trh, 
energetika a veřejné zakázky; vzhledem 
k tomu, že přezkum těchto klíčových 
oblastí a nástrojů by mohl být proveden 
vždy jednou za rok, aby byly řádně 
zváženy a zohledněny současný vývoj 
v členských státech, rozhodovací procesy 
mezi orgány EU a zejména hospodářsky 
významné oblasti pro jednotný trh, které 
jako takové byly určeny na základě 
vědeckého hodnocení;

AA. vzhledem k tomu, že Komise navrhuje 
zaměřit svoji činnost na konkrétní klíčové 
oblasti a nástroje; vzhledem k tomu, že 
důslednější zaměření na omezený počet 
nástrojů a opatření je však nezbytné, aby 
bylo dosaženo viditelného zlepšení 
v uplatňování pravidel jednotného trhu; 
vzhledem k tomu, že mezi nejdůležitější 
klíčové oblasti patří jednotný digitální trh, 
odvětví služeb, energetika, veřejné
zakázky, výzkum a inovace; vzhledem 
k tomu, že přezkum těchto klíčových 
oblastí a nástrojů by mohl být proveden 
vždy jednou za rok, aby byly řádně 
zváženy a zohledněny současný vývoj 
v členských státech, rozhodovací procesy 
mezi orgány EU a zejména hospodářsky 
významné oblasti pro jednotný trh, které 
jako takové byly určeny na základě 
vědeckého hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Constance Le Grip, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AA

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AA. vzhledem k tomu, že Komise navrhuje 
zaměřit svoji činnost na konkrétní klíčové 
oblasti a nástroje; vzhledem k tomu, že 
důslednější zaměření na omezený počet 
nástrojů a opatření je však nezbytné, aby 
bylo dosaženo viditelného zlepšení 
v uplatňování pravidel jednotného trhu; 
vzhledem k tomu, že mezi nejdůležitější 
klíčové oblasti patří jednotný digitální trh, 
energetika a veřejné zakázky; vzhledem 
k tomu, že přezkum těchto klíčových 
oblastí a nástrojů by mohl být proveden 

AA. vzhledem k tomu, že Komise navrhuje 
zaměřit svoji činnost na konkrétní klíčové 
oblasti a nástroje; vzhledem k tomu, že 
důslednější zaměření na omezený počet 
nástrojů a opatření je však nezbytné, aby 
bylo dosaženo viditelného zlepšení 
v uplatňování pravidel jednotného trhu; 
vzhledem k tomu, že mezi nejdůležitější 
klíčové oblasti patří jednotný digitální trh, 
energetika, veřejné zakázky a posílení 
mobility občanů a pracovníků; vzhledem 
k tomu, že přezkum těchto klíčových 
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vždy jednou za rok, aby byly řádně 
zváženy a zohledněny současný vývoj 
v členských státech, rozhodovací procesy 
mezi orgány EU a zejména hospodářsky 
významné oblasti pro jednotný trh, které 
jako takové byly určeny na základě 
vědeckého hodnocení;

oblastí a nástrojů by mohl být proveden 
vždy jednou za rok, aby byly řádně 
zváženy a zohledněny současný vývoj 
v členských státech, rozhodovací procesy 
mezi orgány EU a zejména hospodářsky 
významné oblasti pro jednotný trh, které 
jako takové byly určeny na základě 
vědeckého hodnocení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AA a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AAa. vzhledem k tomu, že vypracování 
metody pro určení odvětví, jež jsou pro 
zlepšení vnitřního trhu klíčová, je 
přínosné a že je nezbytné provádět 
pravidelně její přezkum, který by 
zohledňoval cíle a perspektivy růstu; 

Or. it

Pozměňovací návrh 60
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AA b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AAb. vzhledem k tomu, že v odvětví služeb 
je ještě zapotřebí mnohé učinit, a to 
počínaje úplným provedením směrnice o 
službách, při němž by se věnovala náležitá 
pozornost právům pracovníků;

Or. it
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Pozměňovací návrh 61
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AA c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AAc. vzhledem k tomu, že je třeba učinit 
další kroky směrem k regulaci finančních 
služeb, která by zajistila náležitou 
informovanost a ochranu spotřebitelů, 
umožnila transparentní hodnocení 
finančních produktů, zejména produktů 
spojených s riziky, a nabídla možnosti 
alternativního řešení sporů a kolektivního 
odškodňování, jež by spotřebitelům 
zaručilo účinné poskytování náhrad škod 
a výdajů;

Or. it

Pozměňovací návrh 62
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AA d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AAd. vzhledem k tomu, že integrovaná, 
interoperabilní a dostupná evropská 
dopravní infrastruktura je nezbytným 
prvkem pro zaručení účinného fungování 
a konkurenceschopnosti jednotného trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 63
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění AA e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AAe. vzhledem k tomu, že vytvoření 
vnitřního trhu na poli energetiky je 
strategickým krokem k omezení závislosti 
na zásobování ze zahraničí, který má 
zásadní význam pro hospodářský růst, 
konkurenceschopnost podniků a snížení 
cen pro občany;

Or. it

Pozměňovací návrh 64
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AA f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AAf. vzhledem k tomu, že mimo jiné za 
účelem posílení důvěry v nové prostředky 
je nutné více stimulovat rozvoj jednotného 
digitálního trhu, na němž je stále 
zapotřebí vytvářet záruky pro mechanismy 
zajišťující transparentnost a ochranu pro 
spotřebitele a tyto mechanismy 
aktualizovat; 

Or. it

Pozměňovací návrh 65
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AA g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AAg. vzhledem k tomu, že ambiciózní 
evropská politika v odvětví průmyslu je 
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klíčová pro posílení reálné ekonomiky a 
pro podporu udržitelného růstu spojeného 
se zajištěním zaměstnanosti a že tudíž i 
tato politika by měla být vnímána jako 
oblast zásadního významu, na níž je třeba 
se soustředit;

Or. it

Pozměňovací návrh 66
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AA h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AAh. vzhledem k tomu, že členské státy a 
orgány EU by se měly zaměřit na 
přijímání a rychlé provedení legislativních 
opatření spojených s klíčovými odvětvími, 
která mají zásadní význam pro růst a 
vznik pracovních míst, jak to zdůrazňuje 
Pakt pro růst a zaměstnanost;

Or. it

Pozměňovací návrh 67
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AA i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AAi. vzhledem k tomu, že evropští občané 
zatím v řadě odvětví plně nevyužili 
potenciálu jednotného trhu, zejména 
pokud jde o volný pohyb osob a 
pracovníků;

Or. it
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Pozměňovací návrh 68
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AB

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AB. vzhledem k tomu, že evropští občané 
a podnikatelé, zejména malé a střední 
podniky, ve všech členských státech by 
měli být vyzváni, aby předložili návrhy, 
jak nejlépe dosáhnout úplné realizace 
jednotného trhu, a vzhledem k tomu, že 
všechny orgány by měly být vybídnuty, 
aby za tímto účelem zahájily veřejné 
konzultace a diskuse;

AB. vzhledem k tomu, že evropští občané a 
podnikatelé, zejména malé a střední 
podniky, ve všech členských státech by 
měli být vyzváni, aby předložili návrhy, 
jak nejlépe dosáhnout úplné realizace 
jednotného trhu, a vzhledem k tomu, že 
všechny orgány by měly být vybídnuty, 
aby zahájily veřejné konzultace a dialog 
s občanskou společností, aby bylo 
zaručeno, že potřeby občanů, spotřebitelů 
a podniků budou odpovídajícím způsobem 
zohledněny a že navrhované politiky 
poskytují občanům přidanou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AB

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AB. vzhledem k tomu, že evropští občané 
a podnikatelé, zejména malé a střední 
podniky, ve všech členských státech by 
měli být vyzváni, aby předložili návrhy, 
jak nejlépe dosáhnout úplné realizace 
jednotného trhu, a vzhledem k tomu, že 
všechny orgány by měly být vybídnuty, 
aby za tímto účelem zahájily veřejné 
konzultace a diskuse;

AB. vzhledem k tomu, že evropští občané, 
především studenti, a pracovníci, 
podnikatelé, včetně malých a středních 
podniků, ve všech členských státech by 
měli být vyzváni, aby předložili návrhy, 
jak nejlépe dosáhnout úplné realizace 
jednotného trhu, a vzhledem k tomu, že 
všechny orgány by měly být vybídnuty, 
aby za tímto účelem zahájily veřejné
konzultace a diskuse;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 70
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AB

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AB. vzhledem k tomu, že evropští občané 
a podnikatelé, zejména malé a střední 
podniky, ve všech členských státech by 
měli být vyzváni, aby předložili návrhy, 
jak nejlépe dosáhnout úplné realizace 
jednotného trhu, a vzhledem k tomu, že 
všechny orgány by měly být vybídnuty, 
aby za tímto účelem zahájily veřejné 
konzultace a diskuse;

AB. vzhledem k tomu, že evropští občané 
a podnikatelé ve všech členských státech 
by měli být vyzváni, aby předložili návrhy, 
jak nejlépe dosáhnout úplné realizace 
jednotného trhu, a vzhledem k tomu, že 
všechny orgány by měly být vybídnuty, 
aby za tímto účelem zahájily veřejné 
konzultace a diskuse;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AB a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ABa. vzhledem k tomu, že stěžejním 
prvkem jednotného trhu musí být práva 
všech dotčených stran, nejen z pozice 
spotřebitelů či podniků, ale také z pozice 
občanů a pracovníků;

Or. it

Pozměňovací návrh 72
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AB b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ABb. vzhledem k tomu, že je důležité, aby 
byly do přípravy, přijímání, uplatňování a 
sledování opatření na podporu růstu a 
práv občanů na jednotném trhu ve větší 
míře a ve dřívější fázi zapojováni sociální 
partneři a všechny zainteresované strany;

Or. it

Pozměňovací návrh 73
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AB c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ABc. vzhledem k tomu, že strategie 
jednotného trhu musí posílit sociální 
blaho a práva pracovníků a zaručit 
spravedlivé pracovní podmínky pro 
všechny Evropany;

Or. it

Pozměňovací návrh 74
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AB d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ABd. vzhledem k tomu, že dialog se 
sociálními partnery a s občanskou 
společností má zásadní význam pro 
obnovu důvěry v jednotný trh a že 
nezbytné jsou i nové podněty založené na 
různých formách angažovanosti 
zprostředkované internetem a na 
metodách internetové demokracie (e-
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demokracie), jejichž účelem je účinně 
tento dialog zdokonalit;

Or. it

Pozměňovací návrh 75
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AC a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ACa. vzhledem k tomu, že zlepšení rámce 
pro správu ekonomických záležitostí by 
mělo vycházet ze souboru provázaných a 
koherentních politik, které by podporovaly 
růst a zaměstnanost, a že k uskutečnění 
tohoto cíle je zapotřebí vnitřní trh plně 
rozvinout;

Or. it

Pozměňovací návrh 76
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AC b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ACb. vzhledem k tomu, že Komise by měla 
dotvoření jednotného trhu a účinné 
zavádění souvisejících opatření 
kontrolovat v rámci ročního hodnocení 
evropského semestru a přihlížet při tom 
k výročnímu přezkumu správy a k 
mechanismům pro předkládání 
srovnávacích přehledů; vzhledem k tomu, 
že výroční monitorování musí zhodnotit, 
nakolik je jednotný trh pro spotřebitele a 
podniky přínosný, a poukázat na překážky 
bránící jeho fungování;
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Or. it

Pozměňovací návrh 77
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AC c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ACc. vzhledem k tomu, že každé jarní 
zasedání Evropské rady by mělo být 
věnováno posouzení stavu jednotného 
trhu, které bude vycházet ze sledování 
tohoto trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 78
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AD

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AD. vzhledem k tomu, že je vhodné 
zaměřit se jednotlivě na každý členský stát 
s cílem zjistit nedostatky v provádění 
a uplatňování a věnovat se jim 
v doporučeních pro jednotlivé země;

AD. vzhledem k tomu, že je vhodné 
zaměřit se jednotlivě na každý členský stát 
s cílem zjistit nedostatky v provádění 
a uplatňování a, pokud je to podpořeno 
přesvědčivými ekonomickými důkazy, 
věnovat se jim v doporučeních pro 
jednotlivé země;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AD
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AD. vzhledem k tomu, že je vhodné 
zaměřit se jednotlivě na každý členský stát 
s cílem zjistit nedostatky v provádění 
a uplatňování a věnovat se jim 
v doporučeních pro jednotlivé země;

AD. vzhledem k tomu, že je vhodné 
zaměřit se jednotlivě na každý členský stát
a rozvinout ještě užší spolupráci s 
vnitrostátními parlamenty s cílem zjistit 
nedostatky v provádění a uplatňování a 
věnovat se jim v doporučeních pro 
jednotlivé země;

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AD a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ADa. vzhledem k tomu, že realizace cílů 
strategie EU 2020, o niž musí evropský 
semestr usilovat, závisí na plném rozvoji 
potenciálu jednotného trhu, na nasazení 
Evropské unie jako celku a na účinné 
spoluúčasti členských států;

Or. it

Pozměňovací návrh 81
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AD b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ADb. vzhledem k tomu, že evropský 
semestr musí být ještě systematičtěji 
napojen na právě probíhající iniciativy 
Evropské unie a že musí brát v potaz 
dokončování jednotného trhu, aby tak 
mohl zaručit soudržnost evropské 
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ekonomické politiky, zejména nezbytné 
sbližování zemí eurozóny a zemí mimo 
eurozónu;

Or. it

Pozměňovací návrh 82
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AD c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ADc. vzhledem k tomu, že kvalita 
vnitrostátní programů reformy 
realizované v rámci evropského semestru 
se do velké míry liší, pokud jde o jejich 
konkrétnost, transparentnost, 
proveditelnost a kompletnost, a že v zájmu 
dosažení cílů ekonomické integrace a 
dokončení vnitřního trhu by tyto 
programy měly být lépe rozpracovány, 
zdokonaleny a přepracovány tak, aby byly 
ambicióznější;

Or. it

Pozměňovací návrh 83
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AD d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ADd. vzhledem k tomu, že členské státy by 
měly poskytovat co nejpodrobnější 
informace i o způsobech uplatňování a 
provádění právních předpisů v klíčových 
odvětvích vnitřního trhu;

Or. it
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Pozměňovací návrh 84
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AD e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ADe. vzhledem k nutnosti aplikovat na 
evropský semestr nové metody, které by 
spočívaly v projednání priorit vnitřního 
trhu současně s prioritami ekonomickými 
a rozpočtovými a v jejich propojení – a to i 
s prioritami sociálními a v oblasti 
zaměstnanosti – do jednoho 
integrovaného rámce pro koordinaci;

Or. it

Pozměňovací návrh 85
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AD f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ADf. vzhledem k tomu, že konkrétní 
doporučení pro jednotlivé země budou 
muset zohledňovat pokročilost a způsoby 
uplatňování právních předpisů 
regulujících vnitřní trh, a to zejména 
pokud jde o klíčová odvětví a každoročně 
stanovované priority;

Or. it

Pozměňovací návrh 86
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AE
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AE. vzhledem k tomu, že hodnocení stavu 
jednotného trhu by se mělo stát nedílnou 
součástí evropského semestru, přičemž 
vedle pilíře správy ekonomických 
záležitostí by měl být zaveden pilíř správy 
jednotného trhu; vzhledem k tomu, že 
návrh Komise, aby se připravovala výroční 
zpráva o integraci jednotného trhu, která 
přispěje k doporučením pro jednotlivé 
země, by se mohl stát základem budoucího 
ročního cyklu jednotného trhu v rámci 
evropského semestru;

AE. vzhledem k tomu, že hodnocení stavu 
jednotného trhu by se mělo stát nedílnou 
součástí evropského semestru, přičemž 
vedle pilíře správy ekonomických 
záležitostí by měl být zaveden pilíř správy 
jednotného trhu; vzhledem k tomu, že 
návrh Komise, aby se připravovala výroční 
zpráva o integraci jednotného trhu, která 
přispěje k souboru důkazů, z nichž vychází 
doporučení pro jednotlivé země, by se 
mohl stát základem budoucího ročního 
cyklu jednotného trhu v rámci evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AE

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AE. vzhledem k tomu, že hodnocení stavu 
jednotného trhu by se mělo stát nedílnou 
součástí evropského semestru, přičemž 
vedle pilíře správy ekonomických 
záležitostí by měl být zaveden pilíř správy 
jednotného trhu; vzhledem k tomu, že 
návrh Komise, aby se připravovala výroční 
zpráva o integraci jednotného trhu, která 
přispěje k doporučením pro jednotlivé 
země, by se mohl stát základem budoucího 
ročního cyklu jednotného trhu v rámci 
evropského semestru;

netýká se českého znění

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění AE a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AEa. vzhledem k tomu, že do zavádění 
evropského semestru musí být plně 
zapojeny vnitrostátní parlamenty, a rovněž 
vzhledem k tomu, že evropský semestr 
musí probíhat tak, aniž by byly dotčeny 
výsady Evropského parlamentu;

Or. it

Pozměňovací návrh 89
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AE b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AEb. vzhledem k tomu, že je důležité 
vypracovat ambiciózní program pro 
spotřebitele, který by zahrnoval 
legislativní a programová opatření 
zaměřená na posílení odpovědnosti 
průměrného spotřebitele a na větší 
ochranu zranitelných spotřebitelů;

Or. it

Pozměňovací návrh 90
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AE c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AEc. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
vyzvat Komisi, aby pro všechny výrobky 
zavedla jednotný systém dohledu nad 
trhem, a to prostřednictvím souboru 
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legislativních opatření, který by zahrnoval 
jak směrnici o obecné bezpečnosti 
výrobků, tak i nařízení o dozoru nad 
trhem; vzhledem k tomu, že tento dohled 
je každopádně spjat s činností celnic a že 
je nutné vyčlenit zdroje, díky nimž by byla 
zajištěna účinnost dohledu nad trhem;

Or. it

Pozměňovací návrh 91
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby podle podrobných 
doporučení uvedených v příloze tohoto 
usnesení co nejdříve na základě čl. 26 odst. 
3 SFEU předložila návrh aktu zaměřeného 
na posílení správy jednotného trhu;

1. žádá Komisi, aby podle podrobných 
doporučení uvedených v příloze tohoto 
usnesení co nejdříve na základě čl. 26 odst. 
3 SFEU a v souvislosti s článkem 114 
SFEU a jinými příslušnými právními 
základy předložila návrh aktu zaměřeného 
na posílení správy jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 1 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Návrh aktu by měl být předložen na 
základě čl. 26 odst. 3 SFEU a ostatních 
příslušných právních základů a měl by být 
zaměřen na stanovení obecných zásad 
a dalších podmínek nezbytných k posílení 
správy jednotného trhu s cílem přispět t 
k zajištění fungování vnitřního trhu Unie 
a podpořit v Evropě hospodářský růst.

– Návrh aktu by měl být předložen na 
základě čl. 26 odst. 3 SFEU a v souvislosti
s článkem 114 SFEU a jinými příslušnými 
právními základy a měl by být zaměřen na 
stanovení obecných zásad a dalších 
podmínek nezbytných k posílení správy 
jednotného trhu s cílem přispět t k zajištění 
fungování vnitřního trhu Unie a podpořit 
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v Evropě hospodářský růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 1 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Návrh aktu by měl být předložen na 
základě čl. 26 odst. 3 SFEU a ostatních 
příslušných právních základů a měl by být 
zaměřen na stanovení obecných zásad 
a dalších podmínek nezbytných k posílení 
správy jednotného trhu s cílem přispět t 
k zajištění fungování vnitřního trhu Unie 
a podpořit v Evropě hospodářský růst.

Návrh aktu by měl být předložen na 
základě čl. 26 odst. 3 SFEU a ostatních 
příslušných právních základů a měl by být 
zaměřen na stanovení obecných zásad 
a dalších podmínek nezbytných k posílení 
správy jednotného trhu s cílem přispět t 
k zajištění fungování jednotného trhu Unie 
a podpořit v Evropě hospodářský růst.

(Horizontální pozměňovací návrh, kterým 
se všechny odkazy na „vnitřní trh“ změní 
na „jednotný trh“.)

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 1 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Návrh aktu by měl být předložen na 
základě čl. 26 odst. 3 SFEU a ostatních 
příslušných právních základů a měl by být 
zaměřen na stanovení obecných zásad 
a dalších podmínek nezbytných k posílení 
správy jednotného trhu s cílem přispět t 
k zajištění fungování vnitřního trhu Unie 
a podpořit v Evropě hospodářský růst.

Návrh aktu by měl být předložen na 
základě čl. 26 odst. 3 SFEU a ostatních 
příslušných právních základů a měl by být 
zaměřen na stanovení obecných zásad 
a dalších podmínek nezbytných k posílení 
správy jednotného trhu s cílem přispět t 
k zajištění fungování vnitřního trhu Unie 
a podpořit v Evropě inkluzívní 
hospodářský růst.



PE500.429v02-00 46/59 AM\919323CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 1 – odrážka 1 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– Daný postup by měl stanovit vhodné 
zapojení Evropského parlamentu do 
přijetí příslušných obecných zásad. Měl by 
také stanovit přijetí dalších opatření 
nezbytných k posílení správy jednotného 
trhu Evropským parlamentem a Radou, 
zejména opatření zaměřená na oblasti, v 
nichž byl vytvořen regulační rámec Unie v 
souladu s článkem 294 SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 1 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Akt by měl doplnit regulační rámec 
jednotného trhu a usnadnit provádění,
uplatňování a prosazování pravidel a zásad
jednotného trhu.

– Akt by měl doplnit regulační rámec 
jednotného trhu a usnadnit provádění, 
uplatňování a prosazování pravidel 
a svobod jednotného trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 1 – odrážka 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Je třeba zformulovat obecné zásady Unie 
pro vnitřní trh. Měly by zahrnovat 
sledované cíle, prioritní oblasti činnosti 
a podmínky, jež je třeba zajistit, a měly by 
být doplněny pracovními metodami 
a postupy, jež bude třeba stanovit 
k posílení správy jednotné trhu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 1 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Měly by být vytvořeny postupy pro 
předkládání, posuzování a sledování 
národních akčních plánů vypracovaných
na základě obecných zásad Unie a pro 
stanovení doporučení pro jednotlivé země 
týkajících se jednotného trhu.

– Měly by být vytvořeny postupy pro 
předkládání, posuzování a sledování 
národních akčních plánů a pro stanovení 
doporučení pro jednotlivé země týkajících 
se jednotného trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 2 – název

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

stanovit obecné zásady Evropské unie za 
účelem zlepšení fungování vnitřního trhu

stanovit priority Evropské unie za účelem 
zlepšení fungování vnitřního trhu

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 2 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aby se jednotný trh stal efektivním 
nástrojem zajišťujícím růst a získal si
důvěru občanů a podniků, měly by být 
stanoveny obecné zásady Unie zaměřené 
na zlepšení fungování vnitřního trhu. Měly 
by zahrnovat: (a) cíle a prioritní oblasti 
činnosti Unie a členských států; (b) 
podmínky, jež je třeba zajistit, aby bylo 
dosaženo dalšího zlepšení správy 
jednotného trhu.

– Aby se jednotný trh stal efektivním 
nástrojem, který zajišťuje růst, odstraňuje 
chudobu, vytváří pracovní místa, snižuje 
nerovnost příjmů a zlepšuje důvěru 
spotřebitelů a podniků, měly by být 
stanoveny priority Unie zaměřené na 
zlepšení fungování vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 2 – odrážka 3– návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Výběr cílů a prioritních oblastí činnosti by 
měl vycházet z těchto kritérií:

Výběr cílů a prioritních oblastí činnosti by 
měl vycházet z ekonomických a sociálních 
kritérií.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 2 – odrážka 3– písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(a) z orientačního srovnávání produkce vypouští se
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využívajícího vybraných klíčových 
kvantitativních ukazatelů, jež se vztahují 
ke vstupům do produkce zboží a služeb, 
s cílem určit odvětví, která vykazují 
nejvíce nevyužitého potenciálu při 
vytváření růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 2 – odrážka 3– písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(b) z hospodářského významu 
vyhodnocujícího, zda je odvětví 
z hospodářského hlediska dostatečně 
významné na to, aby mělo nezanedbatelný 
dopad na růst, budou-li odstraněny 
příčiny jeho nevyužitého potenciálu; 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 2 – odrážka 3– písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(c) z dynamických faktorů 
vyhodnocujících, zda odvětví již 
proměňuje svůj nevyužitý potenciál, a to 
na základě faktorů, jako je schopnost 
odvětví přispívat k růstu zaměstnanosti 
a možnost, že se přiblíží referenčním 
úrovním produktivity práce; 

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 2 – odrážka 3– písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(d) z faktorů jednotného trhu 
vyhodnocujících, zda by lepším 
fungováním jednotného trhu mohl být 
prokazatelně proměněn jeho nevyužitý 
potenciál. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 2 – odrážka 3– písm. d a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(da) z faktorů spjatých s tím, že do odvětví 
se v zájmu spotřebitelů, pracovníků a 
občanů zavádí další prvky ochrany a 
poskytování záruk.

Or. it

Pozměňovací návrh 107
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 3 – odrážka 1– písm. a a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(aa) Po uplynutí lhůty jednoho roku od 
data vstupu v platnost by měla Komise 
provést analýzu po uplatňování, aby 
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zjistila, zda dané právní předpisy mají 
zamýšlený účinek. Výsledkem této analýzy 
by mohla být doporučení pro konkrétní 
zemi v rámci evropského semestru, v nichž 
by se řešily (mimo jiné) otázky, jako je 
provádění ve vnitrostátním právu, kolize 
s domácím právem, interakce s jinými 
právními předpisy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 3 – odrážka 1– písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(d) zajistit, aby se podniky a občané dostali 
ke zdrojům informací a pomoci a v případě 
potřeby měli přístup k rychlým a účinným 
opravným prostředkům;

(d) zajistit, aby se podniky a občané dostali 
ke zdrojům informací a pomoci a v případě 
potřeby měli přístup k rychlým, účinným a 
ekonomicky dostupným opravným 
prostředkům;

Or. it

Pozměňovací návrh 109
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 3 – odrážka 1– písm. g

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(g) dále vytvářet jednotná kontaktní místa; netýká se českého znění

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Cornelis de Jong
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Návrh usnesení
Příloha – doporučení 4 – odrážka 1– písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(d) ve fázi po provedení častěji předkládat 
zprávy zaměřené na dodržování předpisů 
ze strany členských států a posouzení 
výkonnosti zaměřená na účinnost 
přijatých politických opatření;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 4 – odrážka 2– písm. a 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(a) předkládat Komisi návrhy prováděcích 
opatření, budou-li to ony nebo Komise 
pokládat za vhodné, za účelem zajištění 
souladu a rychlého uplatňování;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 4 – odrážka 2– písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(a) předkládat Komisi návrhy prováděcích 
opatření, budou-li to ony nebo Komise 
pokládat za vhodné, za účelem zajištění 
souladu a rychlého uplatňování;

(a) předkládat Komisi návrhy prováděcích 
opatření, budou-li to ony nebo Komise 
pokládat za vhodné, za účelem zajištění 
předběžného posouzení řádného 
provádění ve vnitrostátním právu a 
souladu a rychlého uplatňování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 113
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 5 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Členské státy by měly vypracovat 
a předložit Komisi národní akční plány 
zaměřené na provádění obecných zásad 
Unie pro zlepšování fungování vnitřního 
trhu. Akční plány by měly obsahovat 
seznam detailních opatření, která je třeba 
učinit, a plán jejich realizace.

– Členské státy by měly, kdykoliv je to 
nutné, vypracovat a předložit Komisi 
národní akční plány zaměřené na provádění 
směrnic a nařízení jednotného trhu. 
Akční plány by měly obsahovat seznam 
detailních opatření, která je třeba učinit, 
a plán jejich realizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 5 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Komise by měla sledovat dosažný pokrok 
v provádění národních akčních plánů. Za 
tímto účelem by členské státy měly Komisi 
poskytnout veškeré příslušné informace, 
jež bude považovat za nezbytné 
k posouzení dosaženého pokroku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 6 – odrážka 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– Na základě posouzení národních akčních 
plánů a za využití dalších příslušných 
nástrojů jednotného trhu může Rada na 
návrh Komise a po konzultaci 
s Evropským parlamentem formulovat 
doporučení členským státům týkající se 
jednotného trhu zaměřená na zlepšení 
provádění a prosazování pravidel 
jednotného trhu a zlepšení jeho fungování.

– Na základě posouzení národních akčních 
plánů a za využití dalších příslušných 
nástrojů jednotného trhu může Rada 
případně na návrh Komise a po konzultaci 
s Evropským parlamentem formulovat 
doporučení členským státům týkající se 
jednotného trhu zaměřená na zlepšení 
provádění a prosazování pravidel 
jednotného trhu a zlepšení jeho fungování. 

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 5 – odrážka 5 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– Předkládání a posuzování národních 
akčních plánů musí být vnímáno jako 
koordinované kroky, které jsou součástí 
ročního cyklu coby integrovaného rámce, 
který stanovuje politické priority potřebné 
k úplné realizaci vnitřního trhu, který 
zohlední ekonomické, sociální a 
environmentální aspekty.

Or. it

Pozměňovací návrh 116
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 6 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– Na základě posouzení národních akčních 
plánů a za využití dalších příslušných 

– Na základě posouzení národních akčních 
plánů a za využití dalších příslušných 
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nástrojů jednotného trhu může Rada na 
návrh Komise a po konzultaci 
s Evropským parlamentem formulovat
doporučení členským státům týkající se 
jednotného trhu zaměřená na zlepšení 
provádění a prosazování pravidel 
jednotného trhu a zlepšení jeho fungování.

nástrojů jednotného trhu formuluje Rada 
na návrh Komise a po konzultaci 
s Evropským parlamentem a na základě 
politických priorit stanovených pro zásahy 
do odvětví považovaných za klíčová
doporučení členským státům týkající se 
jednotného trhu zaměřená na zlepšení 
provádění a prosazování pravidel 
jednotného trhu a zlepšení jeho fungování.

Or. it

Pozměňovací návrh 118
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 6 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– Na základě posouzení národních akčních 
plánů a za využití dalších příslušných 
nástrojů jednotného trhu může Rada na 
návrh Komise a po konzultaci 
s Evropským parlamentem formulovat 
doporučení členským státům týkající se 
jednotného trhu zaměřená na zlepšení
provádění a prosazování pravidel 
jednotného trhu a zlepšení jeho fungování.

– Na základě posouzení národních akčních 
plánů a za využití dalších příslušných 
nástrojů jednotného trhu může Rada na 
návrh Komise a po konzultaci 
s Evropským parlamentem formulovat 
doporučení členským státům týkající se 
jednotného trhu zaměřená na zlepšení
provedení, na uplatňování a prosazování 
pravidel jednotného trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 6 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– Při vypracovávání doporučení členským 
státům by Rada měla v plném rozsahu 
využít nástroje, které jí poskytuje SFEU.

vypouští se



PE500.429v02-00 56/59 AM\919323CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 7 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– Aby bylo zajištěno, že jednotný trh bude 
mít pro občany, spotřebitele a podniky 
konkrétní přínos, měl by se využít roční 
cyklus evropského semestru jako platforma 
pro udílení politických pokynů, podávání 
zpráv, sledování pokroku členských států 
a Unie v dosahování cílů jednotného trhu a 
stanovení nápravných opatření.

– Aby bylo zajištěno, že jednotný trh bude 
mít pro občany, pracovníky, spotřebitele 
a podniky konkrétní přínos, měl by se 
využít roční cyklus evropského semestru 
jako platforma pro udílení politických 
pokynů, podávání zpráv, sledování 
pokroku členských států a Unie 
v dosahování cílů jednotného trhu a 
stanovení nápravných opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 7 – odrážka 3 – písm. a a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(aa) způsoby uplatňování právních
předpisů regulujících vnitřní trh, které 
jasně popsaly členské státy, a to zejména 
pokud jde o klíčová odvětví a každoročně 
stanovované priority;

Or. it

Pozměňovací návrh 122
Louis Grech

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 7 – odrážka 3 – písm. b
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(b) návrhy politických priorit na úrovni EU 
a vnitrostátní úrovni na nadcházející rok, 
které Komise předloží v rámci roční 
analýzy růstu, a výroční zprávu o integraci 
jednotného trhu. Výroční zpráva by měla 
rovněž posoudit, jak jednotný trh funguje 
v praxi. Návrhy politických priorit by měly 
vycházet ze zjištění hodnotící zprávy 
o vnitřním trhu;

(b) návrhy politických priorit na úrovni EU 
a vnitrostátní úrovni na nadcházející rok, 
které Komise předloží v rámci roční 
analýzy růstu, a výroční zprávu o integraci 
jednotného trhu. Výroční zpráva by měla 
rovněž posoudit, jak jednotný trh funguje 
v praxi. Návrhy politických priorit by měly 
vycházet ze zjištění hodnotící zprávy o 
vnitřním trhu a z dalších nástrojů na 
sledování jednotného trhu, a to s cílem 
zabránit překrývání činností, formulovat 
účinná a jasná doporučení a zabezpečit 
soudržnost evropských ekonomických 
politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 7 – odrážka 3– písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(c) formulaci politických priorit činnosti 
a cílů, jichž je třeba dosáhnout k překonání 
zbývajících překážek na evropské 
a vnitrostátní úrovni, a to formou pokynů 
pro vnitřní trh;

(c) formulaci politických priorit činnosti 
a cílů, jichž je třeba dosáhnout k překonání 
zbývajících překážek na evropské 
a vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 7 – odrážka 3– písm. d
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(d) národní akční plány, jež předloží 
členské státy a jež budou zaměřené na 
provádění obecných zásad pro vnitřní trh;

(d) sdílení národních akčních plánů
členských států, jež budou zaměřené na 
provádění obecných zásad pro vnitřní trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 7 – odrážka 3– písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(f) jasná zvláštní doporučení týkající se 
jednotného trhu pro jednotlivé členské 
státy, které na základě návrhu Komise 
zformuluje Rada.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 7 – odrážka 3– písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(f) jasná zvláštní doporučení týkající se 
jednotného trhu pro jednotlivé členské 
státy, které na základě návrhu Komise
zformuluje Rada.

(f) jasná zvláštní doporučení týkající se 
jednotného trhu pro jednotlivé členské 
státy, které na základě návrhu Komise
přijme Rada společně s Evropským 
parlamentem.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Cornelis de Jong
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Návrh usnesení
Příloha – doporučení 8 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– Rada by měla navrhované obecné zásady
Unie, a to včetně důvodů pro stanovení 
priorit v oblasti cílů a plánovaných 
politických činností, konzultovat 
s Evropským parlamentem.

– Rada by měla navrhované priority Unie, 
a to včetně důvodů pro stanovení priorit 
v oblasti cílů a plánovaných politických 
činností, konzultovat s Evropským 
parlamentem.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Emma McClarkin

Návrh usnesení
Příloha – doporučení 8 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– Před jarním zasedáním Evropské rady by 
měl Evropský parlament projednat roční 
analýzu růstu a hlasovat o pozměňovacích 
návrzích k výroční zprávě o integraci 
jednotného trhu, které budou předloženy 
Evropské radě,

– Před jarním zasedáním Evropské rady by 
měl Evropský parlament projednat roční 
analýzu růstu a výroční zprávu o integraci 
jednotného trhu, které budou předloženy 
Evropské radě,

Or. en


