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Pozměňovací návrh 1
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Právní východisko 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 9, 49 a 56 Smlouvy 
o fungování Evropské unie,

– s ohledem na články 9, 14, 49 a 56 
Smlouvy o fungování Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Právní východisko 15 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
14. června 2012 o „Aktu o jednotném 
trhu: další kroky k růstu“,1

__________________
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0258.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že jednotný trh je 
cestou ven z krize;

A. vzhledem k tomu, že jednotný trh je 
zásadním rozměrem procesu budování 
Evropy, avšak sám o sobě nebude cestou 
ven z krize, pokud nebude doplněn 
soudržnou strategií ekologické 
transformace evropského hospodářství 
v souladu se strategií EU2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že jednotný trh je
cestou ven z krize;

A. vzhledem k tomu, že fungující jednotný 
trh s odpovídajícími opatřeními v oblasti 
sociální ochrany může být jednou cestou 
ven z krize;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že jednotný trh je 
cestou ven z krize;

A. vzhledem k tomu, že rovnoměrný vývoj 
jednotného trhu a politiky zaměřené na 
reindustrializaci Evropy by nás mohly 
pomoci vyvést ven z krize;

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Josef Weidenholzer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že jednotný trh je 
cestou ven z krize;

A. vzhledem k tomu, že jednotný trh a 
rovněž cílené státní investice do růstu, 
zaměstnanosti a vzdělávání jsou cestami 
ven z krize;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že jednotný trh je 
cestou ven z krize;

A. vzhledem k tomu, že jednotný trh coby 
páteř Unie a jeho správné fungování coby 
základ a rámec hospodářské obnovy 
v Evropě jsou nanejvýš důležité;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Konstantinos Poupakis
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že úplné provedení 
směrnice značně zlepší fungování 
jednotného trhu v oblasti služeb, zejména 
tím, že usnadní přístup na trh malým a 
středním podnikům, rozšíří možnost 
výběru pro spotřebitele a pomůže posílit 
konkurenceschopnost v EU, růst a
zaměstnanost;

Or. el

Pozměňovací návrh 10
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že 
konkurenceschopnější trh služeb je 
nezbytný pro evropský průmysl;

C. vzhledem k tomu, že 
konkurenceschopný trh služeb je nezbytný 
pro evropský průmysl;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že 
konkurenceschopnější trh služeb je 
nezbytný pro evropský průmysl;

C. vzhledem k tomu, že funkční, účinný a
konkurenceschopnější trh služeb je 
nezbytný pro evropský průmysl;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 12
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že 
konkurenceschopnější trh služeb je 
nezbytný pro evropský průmysl;

C. vzhledem k tomu, že 
konkurenceschopnější trh služeb je 
nezbytný pro evropský průmysl, evropské 
podniky (zejména malé a střední podniky) 
a spotřebitele;

Or. el

Pozměňovací návrh 13
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že směrnice o 
službách přinesla od svého přijetí v roce 
2006 konkrétní výhody a usnadnila přístup 
na trh jak podnikům, tak spotřebitelům;

D. vzhledem k tomu, že směrnice o 
službách přinesla od svého přijetí v roce 
2006 výhody, ale také ukázala nedostatky,
a usnadnila přístup na trh jak podnikům, 
tak spotřebitelům;

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že směrnice o 
službách přinesla od svého přijetí v roce 

D. vzhledem k tomu, že směrnice o 
službách nepřinesla všechny výhody, které 
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2006 konkrétní výhody a usnadnila 
přístup na trh jak podnikům, tak 
spotřebitelům;

se od ní očekávaly v době jejího přijetí 
v roce 2006;

Or. it

Pozměňovací návrh 15
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že roztříštěný výklad 
a nedostatečné provedení této směrnice 
stále brání volnému pohybu služeb přes 
hranice;

E. vzhledem k tomu, že roztříštěný výklad 
vyplývající z obtíží při provádění této 
směrnice stále brání volnému pohybu 
služeb přes hranice;

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že směrnice se snaží 
regulovat neobyčejně širokou škálu služeb 
a profesních kategorií a podnikatelských 
kategorií, z nichž mnohé se v jednotlivých 
členských státech značně liší; 

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Matteo Salvini
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že nastal čas jednat, 
neboť s rostoucí nezaměstnaností 
představuje odvětví služeb více než kdy 
jindy zdroj konkurenceschopnosti, růstu a 
zaměstnanosti, který nelze opomenout;

G. vzhledem k tomu, že nastal čas jednat, 
neboť s rostoucí nezaměstnaností 
představuje odvětví služeb více než kdy 
jindy zdroj konkurenceschopnosti, růstu a 
zaměstnanosti, který nelze opomenout; 
vzhledem k tomu, že úplného provedení 
cílů směrnice o službách by navíc mělo 
být dosaženo v souladu se zásadami 
proporcionality a subsidiarity a aniž by 
byla narušena stávající výrobní základna 
v členských státech;

Or. it

Pozměňovací návrh 18
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že nastal čas jednat, 
neboť s rostoucí nezaměstnaností 
představuje odvětví služeb více než kdy 
jindy zdroj konkurenceschopnosti, růstu a 
zaměstnanosti, který nelze opomenout;

G. vzhledem k tomu, že nastal čas jednat, 
neboť s rostoucí nezaměstnaností 
představuje odvětví služeb zdroj 
konkurenceschopnosti, růstu a 
zaměstnanosti, který nelze opomenout;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že nastal čas jednat, G. vzhledem k tomu, že nastal čas jednat, 
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neboť s rostoucí nezaměstnaností 
představuje odvětví služeb více než kdy 
jindy zdroj konkurenceschopnosti, růstu a 
zaměstnanosti, který nelze opomenout;

neboť s rostoucí nezaměstnaností a 
poklesem veřejných financí představuje 
odvětví služeb více než kdy jindy zdroj 
konkurenceschopnosti, růstu a 
zaměstnanosti, který nelze opomenout;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Motion for a resolution
Recital G a (new)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že podniky, zejména 
malé a střední podniky, musí stále 
dodržovat rozsáhlou škálu 
administrativních a byrokratických 
požadavků, které pro ně představují 
velkou zátěž, obzvláště pokud se spojí 
s obtížemi souvisejícími s přístupem 
k financím;

Or. it

Pozměňovací návrh 21
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že byrokracie a 
diskriminační postupy a omezení v oblasti 
poskytování služeb napříč EU připravují 
občany o pracovní místa;

1. upozorňuje na to, že byrokracie a 
diskriminační postupy v oblasti 
poskytování služeb napříč EU připravují 
občany o pracovní místa;

Or. de
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Pozměňovací návrh 22
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že byrokracie a
diskriminační postupy a omezení v oblasti 
poskytování služeb napříč EU připravují
občany o pracovní místa;

1. upozorňuje na to, že zbytečná a 
nerovnoměrná administrativní zátěž,
diskriminační postupy a některá 
neodůvodněná omezení v oblasti 
poskytování služeb napříč EU jsou jednou 
z hlavních příčin připravujících občany o 
pracovní místa a podniky o příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že byrokracie a 
diskriminační postupy a omezení v oblasti 
poskytování služeb napříč EU připravují 
občany o pracovní místa;

1. upozorňuje na to, že byrokracie a 
diskriminační postupy a omezení v oblasti 
poskytování služeb napříč EU omezují 
významné zdroje růstu a tím snižují 
dynamiku pracovního trhu, zejména 
zpomalováním vytváření pracovních míst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že EU by mohla během 5 až 
10 let zvýšit HDP o 2,6 %, pokud by
členské státy byly připraveny náležitě a 
v plné míře provést směrnici o službách a 
odstranit nadbytečná omezení;

2. zdůrazňuje, že EU by mohla během 5 až 
10 let zvýšit HDP o 2,6 %, pokud by byly 
odstraněny obtíže se směrnicí o službách 
týkající se rozporů se sociálními právy a 
členské státy by řádně provedly směrnici o 
službách;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že EU by mohla během 5 až 
10 let zvýšit HDP o 2,6 %, pokud by 
členské státy byly připraveny náležitě a 
v plné míře provést směrnici o službách a 
odstranit nadbytečná omezení;

2. zdůrazňuje, že dopad směrnice o 
službách byl v porovnání s očekáváními 
až dosud zklamáním; konstatuje, že odhad 
Komise ohledně zvýšení HDP, ke kterému 
by EU mohla dospět, se podle střízlivých 
scénářů pohybuje mezi 0,8 % a 1,2 % 
během 5 až 10 let, a výše 2,6 % by mohla 
dosáhnout pouze dle scénáře, který se blíží 
zrušení téměř všech omezení, což není ani 
realistické, ani v souladu s potřebou 
regulace trhu služeb veřejnými orgány 
z důvodu veřejného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že EU by mohla během 5 až 
10 let zvýšit HDP o 2,6 %, pokud by 
členské státy byly připraveny náležitě a 
v plné míře provést směrnici o službách a 
odstranit nadbytečná omezení;

2. zdůrazňuje, že pokud by členské státy 
byly připraveny náležitě a v plné míře 
provést směrnici o službách a odstranit 
nadbytečná omezení, mohla by EU během 
5 až 10 let zvýšit HDP o 2,6 %, podle 
ambiciózního scénáře, který nebere 
v úvahu hospodářský pokles a zvláštnosti 
různých členských států během 
hospodářské krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že EU by mohla během 5 až 
10 let zvýšit HDP o 2,6 %, pokud by 
členské státy byly připraveny náležitě a 
v plné míře provést směrnici o službách a 
odstranit nadbytečná omezení;

2. zdůrazňuje, že možné hospodářské zisky 
představují možnost růstu v EU až o 2,6 % 
HDP během 5 až 10 let po provedení 
směrnice, pokud by členské státy byly 
připraveny náležitě a v plné míře provést 
směrnici o službách a odstranit nadbytečná 
omezení;

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že EU by mohla během 5 až 2. zdůrazňuje, že EU by mohla během 5 až 
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10 let zvýšit HDP o 2,6 %, pokud by 
členské státy byly připraveny náležitě a 
v plné míře provést směrnici o službách a 
odstranit nadbytečná omezení;

10 let zvýšit HDP o 2,6 %, pokud by 
členské státy byly připraveny náležitě a v 
plné míře provést směrnici o službách a 
odstranit neoprávněná omezení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Josef Weidenholzer

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že při provádění směrnice 
o službách je velmi důležitá ochrana 
veřejných zájmů a dodržování sociálního 
rozměru;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že Komise by měla zaměřit 
své úsilí na odvětví služeb, která jsou 
hospodářsky velmi významná a mají 
nadprůměrný potenciál růstu, jako jsou 
služby pro podniky, sluby v oblasti 
stavebnictví, cestovního ruchu a 
maloobchodu, aby v krátké době dosáhla 
hmatatelných výsledků pro růst a 
zaměstnanost;

Or. el
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Pozměňovací návrh 31
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že účinné prosazování 
stávajících předpisů je inteligentní a 
rychlou cestou, jak dosáhnout růstu bez 
veřejných výdajů; upozorňuje na to, že je 
naléhavě nutné, aby směrnice fungovala 
v praxi;

3. zdůrazňuje, že účinné prosazování 
stávajících předpisů je inteligentní a 
rychlou cestou, jak přispět k růstu bez 
veřejných výdajů; upozorňuje na to, že je 
naléhavě nutné, aby směrnice fungovala 
v praxi; konstatuje, že uplatňování 
směrnice není cílem samo o sobě a 
nemělo by ohrozit evropský model 
vyváženého a udržitelného sociálního 
tržního hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že účinné prosazování 
stávajících předpisů je inteligentní a 
rychlou cestou, jak dosáhnout růstu bez 
veřejných výdajů; upozorňuje na to, že je 
naléhavě nutné, aby směrnice fungovala 
v praxi;

3. zdůrazňuje, že účinné prosazování 
stávajících předpisů je inteligentní a 
rychlou cestou, jak dosáhnout růstu bez 
veřejných výdajů; upozorňuje na to, že je 
nutné, aby směrnice fungovala v praxi, a je 
třeba případně zlepšit ty části, které jsou 
v rozporu s právy na sociální ochranu 
zaměstnanců;

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Konstantinos Poupakis



PE508.256v01-00 16/61 AM\933163CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že účinné prosazování 
stávajících předpisů je inteligentní a 
rychlou cestou, jak dosáhnout růstu bez 
veřejných výdajů; upozorňuje na to, že je 
naléhavě nutné, aby směrnice fungovala 
v praxi;

3. zdůrazňuje, že účinné prosazování 
stávajících předpisů je inteligentní a 
rychlou cestou, jak dosáhnout růstu bez 
veřejných výdajů; upozorňuje na to, že je 
naléhavě nutné, aby směrnice fungovala 
v praxi a mohl tak být uvolněn její 
nevyužitý potenciál;

Or. el

Pozměňovací návrh 34
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam vytvoření lepších 
ukazatelů výkonu jednotného trhu 
založených na skutečných zkušenostech a 
očekáváních podniků a spotřebitelů 
s cílem zvýšit funkčnost a jejich znalosti 
různých práv, která lze uplatnit k zajištění 
přístupu na jednotný trh služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že v zájmu integrace trhu, 
podpory růstu a vytváření nových 
pracovních míst by členské státy měly 
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upravit jakékoli nejednoznačnosti 
obsažené ve směrnici ve prospěch 
společnosti jako celku a ochrany práv 
pracovníků;

Or. el

Pozměňovací návrh 36
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá nové typy služeb, jako jsou digitální 
a mobilní služby a kombinované balíčky 
zboží a služeb; zdůrazňuje, že za účelem 
podpory inovací je třeba vykládat směrnici 
co nejširším způsobem, který obstojí 
v budoucnosti;

4. vítá nové typy služeb, vytvoření 
jednotného digitálního trhu a 
kombinované balíčky zboží a služeb; 
zdůrazňuje, že je třeba podpořit inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá nové typy služeb, jako jsou digitální 
a mobilní služby a kombinované balíčky 
zboží a služeb; zdůrazňuje, že za účelem 
podpory inovací je třeba vykládat směrnici 
co nejširším způsobem, který obstojí 
v budoucnosti;

4. vítá nové typy služeb, jako jsou digitální 
a mobilní služby a kombinované balíčky 
zboží a služeb; zdůrazňuje, že za účelem 
podpory inovací je třeba provést směrnici 
co nejširším způsobem, který obstojí 
v budoucnosti;

Or. fr



PE508.256v01-00 18/61 AM\933163CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 38
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vybízí také k postupnému otevírání 
vnitřního trhu služeb v oblasti sociálního 
zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Josef Weidenholzer

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že směrnice o službách 
nenutí k liberalizaci, nýbrž usnadňuje 
podnikům i spotřebitelům plně využít 
potenciálu našeho jednotného trhu;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že směrnice o službách 
nenutí k liberalizaci, nýbrž usnadňuje 
podnikům i spotřebitelům plně využít 
potenciálu našeho jednotného trhu;

5. připomíná, že směrnice o službách 
nenutí k úplné liberalizaci trhu služeb, 
nýbrž usnadňuje podnikům i spotřebitelům 
plně využít potenciálu našeho jednotného 
trhu;

Or. el
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Pozměňovací návrh 41
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že směrnice o službách 
nenutí k liberalizaci, nýbrž usnadňuje
podnikům i spotřebitelům plně využít
potenciálu našeho jednotného trhu;

5. připomíná, že směrnice o službách 
nesmí nutit k liberalizaci, nýbrž 
usnadňovat podnikům i spotřebitelům plné 
využití potenciálu jednotného trhu, aniž by 
omezovala práva na sociální ochranu a 
práva zaměstnanců;

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že směrnice o službách 
nenutí k liberalizaci, nýbrž usnadňuje
podnikům i spotřebitelům plně využít 
potenciálu našeho jednotného trhu;

5. připomíná, že směrnice o službách 
nenutí k liberalizaci, ale měla by 
usnadňovat podnikům i spotřebitelům plně 
využít potenciálu našeho jednotného trhu; 

Or. it

Pozměňovací návrh 43
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že směrnice o službách 5. připomíná, že směrnice o službách 
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nenutí k liberalizaci, nýbrž usnadňuje 
podnikům i spotřebitelům plně využít 
potenciálu našeho jednotného trhu;

nenutí k liberalizaci, nýbrž usnadňuje 
podnikům i spotřebitelům plně využít 
potenciálu našeho jednotného trhu v rámci 
konkurenceschopného sociálního tržního 
hospodářství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že prosazování politik 
úsporných opatření a recese v mnoha 
členských státech brání užívání 
hospodářských výhod směrnice o 
službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Daniël van der Stoep

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. lituje, že členské státy často využívají 
naléhavé důvody obecného zájmu 
(článek 15 směrnice o službách) 
k ochraně a upřednostnění svých 
domácích trhů; upozorňuje na skutečnost, 
že zatěžující požadavky na právní formu a 
držení podílů, územní omezení, testy 
ekonomické potřebnosti a pevně 
stanovené tarify vytvářejí neodůvodněné 
překážky pro přeshraniční usazování;

vypouští se

Or. nl
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Pozměňovací návrh 46
Josef Weidenholzer

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. lituje, že členské státy často využívají 
naléhavé důvody obecného zájmu 
(článek 15 směrnice o službách) 
k ochraně a upřednostnění svých 
domácích trhů; upozorňuje na skutečnost, 
že zatěžující požadavky na právní formu a 
držení podílů, územní omezení, testy 
ekonomické potřebnosti a pevně 
stanovené tarify vytvářejí neodůvodněné 
překážky pro přeshraniční usazování;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. lituje, že členské státy často využívají 
naléhavé důvody obecného zájmu 
(článek 15 směrnice o službách) 
k ochraně a upřednostnění svých 
domácích trhů; upozorňuje na skutečnost, 
že zatěžující požadavky na právní formu a 
držení podílů, územní omezení, testy 
ekonomické potřebnosti a pevně stanovené 
tarify vytvářejí neodůvodněné překážky 
pro přeshraniční usazování;

6. upozorňuje na skutečnost, že zatěžující 
požadavky na právní formu a držení 
podílů, územní omezení a pevně stanovené 
tarify vytvářejí neodůvodněné překážky 
pro přeshraniční usazování;

Or. de
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Pozměňovací návrh 48
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. lituje, že členské státy často využívají 
naléhavé důvody obecného zájmu (článek 
15 směrnice o službách) k ochraně a 
upřednostnění svých domácích trhů; 
upozorňuje na skutečnost, že zatěžující 
požadavky na právní formu a držení 
podílů, územní omezení, testy ekonomické 
potřebnosti a pevně stanovené tarify 
vytvářejí neodůvodněné překážky pro 
přeshraniční usazování;

6. konstatuje, že členské státy v souladu se 
zákonem využívají naléhavé důvody 
obecného zájmu (článek 15 směrnice o 
službách) k ochraně a upřednostnění svých 
domácích trhů;

Or. it

Pozměňovací návrh 49
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. lituje, že členské státy často využívají 
naléhavé důvody obecného zájmu 
(článek 15 směrnice o službách) k ochraně 
a upřednostnění svých domácích trhů; 
upozorňuje na skutečnost, že zatěžující 
požadavky na právní formu a držení 
podílů, územní omezení, testy ekonomické 
potřebnosti a pevně stanovené tarify 
vytvářejí neodůvodněné překážky pro 
přeshraniční usazování;

6. připomíná, že členské státy někdy
využívají naléhavé důvody obecného 
zájmu (článek 15 směrnice o službách) 
k ochraně a upřednostnění svých domácích 
trhů; vyzývá Komisi, aby důkladně 
přezkoumala skutečný a nikoli jen údajný 
soulad s judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie a rovněž požadavky 
stanovené ve směrnici týkající se svobody 
usazování poskytovatelů služeb a plně při 
tom zohlednila ustanovení článku 1 
směrnice o službách (2006/123/ES);

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. lituje, že členské státy často využívají
naléhavé důvody obecného zájmu 
(článek 15 směrnice o službách) k ochraně 
a upřednostnění svých domácích trhů; 
upozorňuje na skutečnost, že zatěžující 
požadavky na právní formu a držení 
podílů, územní omezení, testy ekonomické 
potřebnosti a pevně stanovené tarify
vytvářejí neodůvodněné překážky pro 
přeshraniční usazování;

6. domnívá se, že členské státy by měly mít 
možnost využít naléhavé důvody obecného 
zájmu (článek 15 směrnice o službách), 
kdykoli jsou objektivně odůvodněné a 
navrhovaná opatření představují 
přiměřený prostředek ke splnění 
sledovaného cíle a nikoli k ochraně a 
upřednostnění svých domácích trhů; 
upozorňuje na skutečnost, že zatěžující 
požadavky na právní formu a držení podílů 
a územní omezení vytvářejí neodůvodněné 
překážky pro přeshraniční usazování;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. lituje, že členské státy často využívají 
naléhavé důvody obecného zájmu 
(článek 15 směrnice o službách) k ochraně 
a upřednostnění svých domácích trhů; 
upozorňuje na skutečnost, že zatěžující 
požadavky na právní formu a držení 
podílů, územní omezení, testy ekonomické 
potřebnosti a pevně stanovené tarify 
vytvářejí neodůvodněné překážky pro 
přeshraniční usazování;

6. lituje, že členské státy často využívají 
naléhavé důvody obecného zájmu 
(článek 15 směrnice o službách) k ochraně 
a upřednostnění svých domácích trhů, což 
poškozuje vnitřní trh služeb; upozorňuje 
na skutečnost, že zatěžující požadavky na 
právní formu a držení podílů, územní 
omezení, testy ekonomické potřebnosti a 
pevně stanovené tarify vytvářejí 
neodůvodněné překážky pro účinné
přeshraniční usazování;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 52
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. lituje, že členské státy často využívají
naléhavé důvody obecného zájmu 
(článek 15 směrnice o službách) k ochraně 
a upřednostnění svých domácích trhů; 
upozorňuje na skutečnost, že zatěžující 
požadavky na právní formu a držení 
podílů, územní omezení, testy ekonomické 
potřebnosti a pevně stanovené tarify 
vytvářejí neodůvodněné překážky pro 
přeshraniční usazování;

6. lituje, že členské státy mohou 
nepřiměřeně využívat naléhavé důvody 
obecného zájmu (článek 15 směrnice o 
službách) s jediným cílem ochránit a 
upřednostnit své domácí trhy; upozorňuje 
na skutečnost, že zatěžující požadavky na 
právní formu a držení podílů, na územní 
omezení, testy ekonomické potřebnosti a 
pevně stanovené tarify vytvářejí 
neodůvodněné překážky pro přeshraniční 
usazování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že směrnice se nedotýká 
pracovního práva členských států, a proto 
ustanovení ohledně sociální ochrany, 
kolektivního vyjednávání, bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a sociálního 
zabezpečení nelze vyhodnotit jako 
nepřiměřená omezení;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Daniël van der Stoep
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je znepokojen rostoucím počtem 
případů diskriminace nahlášených 
spotřebiteli; naléhavě vyzývá členské státy, 
aby náležitě prosazovaly čl. 20 odst. 2 
směrnice o službách, a požaduje, aby 
podniky upustily od neodůvodněných 
diskriminačních postupů na základě státní 
příslušnosti nebo místa bydliště;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 55
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je znepokojen rostoucím počtem případů 
diskriminace nahlášených spotřebiteli; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby náležitě 
prosazovaly čl. 20 odst. 2 směrnice o 
službách, a požaduje, aby podniky upustily 
od neodůvodněných diskriminačních 
postupů na základě státní příslušnosti nebo 
místa bydliště;

8. je znepokojen rostoucím počtem případů 
diskriminace; naléhavě vyzývá členské 
státy, aby náležitě prosazovaly čl. 20 
odst. 2 směrnice o službách, a požaduje, 
aby podniky upustily od neodůvodněných 
diskriminačních postupů na základě státní 
příslušnosti nebo místa bydliště; 
zdůrazňuje však, že by měla převážit 
smluvní svoboda a že podniky nelze nutit 
prodávat se ztrátou nebo prodávat ve 
všech členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Lara Comi, Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je znepokojen rostoucím počtem případů 
diskriminace nahlášených spotřebiteli; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby náležitě 
prosazovaly čl. 20 odst. 2 směrnice o 
službách, a požaduje, aby podniky upustily 
od neodůvodněných diskriminačních 
postupů na základě státní příslušnosti nebo 
místa bydliště;

8. je znepokojen rostoucím počtem případů 
diskriminace nahlášených spotřebiteli; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby náležitě 
prosazovaly čl. 20 odst. 2 směrnice o 
službách, a požaduje, aby podniky upustily 
od neodůvodněných diskriminačních 
postupů na základě státní příslušnosti nebo 
místa bydliště; poukazuje nicméně na to, 
že jakákoli povinnost prodávat odporuje 
základní zásadě smluvní svobody; vítá 
proto pokračující činnost Komise na 
zprávě s pokyny o zákazu diskriminace, 
která nastoluje náležitou rovnováhu ve 
prospěch spotřebitelů a podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je znepokojen rostoucím počtem případů 
diskriminace nahlášených spotřebiteli; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby náležitě 
prosazovaly čl. 20 odst. 2 směrnice o 
službách, a požaduje, aby podniky upustily 
od neodůvodněných diskriminačních 
postupů na základě státní příslušnosti nebo 
místa bydliště;

8. je znepokojen rostoucím počtem případů 
diskriminace nahlášených spotřebiteli; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby řádně a 
v plném rozsahu provedly čl. 20 odst. 2 
směrnice o službách; vyzývá Komisi, aby 
zajistila řádné uplatňování tohoto 
ustanovení a vítá konstruktivní úlohu 
evropských spotřebitelských center, která 
spočívá v odhalování nesrovnalostí a 
jejich následném řešení; požaduje, aby 
podniky upustily od neodůvodněných 
diskriminačních postupů na základě státní 
příslušnosti nebo místa bydliště;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je znepokojen rostoucím počtem případů 
diskriminace nahlášených spotřebiteli; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby náležitě 
prosazovaly čl. 20 odst. 2 směrnice o 
službách, a požaduje, aby podniky upustily 
od neodůvodněných diskriminačních 
postupů na základě státní příslušnosti nebo 
místa bydliště;

8. je znepokojen rostoucím počtem případů 
diskriminace nahlášených spotřebiteli; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby náležitě 
prosazovaly čl. 20 odst. 2 směrnice o 
službách, a požaduje, aby podniky 
ukončily neodůvodněné diskriminační 
postupy na základě státní příslušnosti nebo 
místa bydliště;

Or. pl

Pozměňovací návrh 59
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby pomohla členským 
státům při prosazování přístupu na 
jednotný trh služeb; žádá zejména Komisi, 
aby zajistila, že se v praxi nadále nebudou 
uplatňovat restriktivní praktiky, jež jsou 
podle směrnice zakázané, například testy 
ekonomické potřebnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Podnadpis 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Inteligentní správa vnitřního trhu služeb Uvážená správa vnitřního trhu služeb

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že úplné provedení směrnice 
o službách si žádá souhru s odvětvovými 
předpisy, které mohou vyžadovat 
dodatečná povolení a vést ke 
kumulativním nákladům, zejména 
v případě malých a středních podniků; 
vyzývá členské státy, aby za účelem 
zajištění právní jistoty pro spotřebitele a 
podniky zaujaly integrovaný přístup 
k vnitřnímu trhu služeb;

9. připomíná, že úplné provedení směrnice 
o službách si žádá souhru s odvětvovými 
předpisy; vyzývá členské státy, aby za 
účelem zajištění právní jistoty pro 
spotřebitele a podniky a zejména 
usnadnění existence malých a středních 
podniků zaujaly celostní přístup 
k vnitřnímu trhu služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že úplné provedení směrnice 
o službách si žádá souhru s odvětvovými 
předpisy, které mohou vyžadovat 
dodatečná povolení a vést ke kumulativním 
nákladům, zejména v případě malých a 
středních podniků; vyzývá členské státy, 
aby za účelem zajištění právní jistoty pro 
spotřebitele a podniky zaujaly integrovaný 

9. připomíná, že úplné provedení směrnice 
o službách si žádá souhru s odvětvovými 
předpisy, které mohou vyžadovat 
dodatečná povolení a vést ke kumulativním 
nákladům pro podniky; žádá však členské 
státy, aby snížily náklady na provedení pro 
podniky; vyzývá členské státy, aby za 
účelem zajištění právní jistoty pro 
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přístup k vnitřnímu trhu služeb; spotřebitele a podniky zaujaly integrovaný 
přístup k vnitřnímu trhu služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Josef Weidenholzer

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že úplné provedení směrnice 
o službách si žádá souhru s odvětvovými 
předpisy, které mohou vyžadovat 
dodatečná povolení a vést ke kumulativním 
nákladům, zejména v případě malých a 
středních podniků; vyzývá členské státy, 
aby za účelem zajištění právní jistoty pro 
spotřebitele a podniky zaujaly integrovaný 
přístup k vnitřnímu trhu služeb;

9. připomíná, že úplné provedení směrnice 
o službách si žádá souhru s odvětvovými 
předpisy, které mohou vyžadovat 
dodatečná povolení a vést ke kumulativním 
nákladům, zejména v případě malých a 
středních podniků; vyzývá členské státy, 
aby za účelem zajištění právní jistoty pro 
spotřebitele a podniky zaujaly integrovaný 
přístup k vnitřnímu trhu služeb; žádá 
členské státy, aby současně zaručily 
vysokou úroveň ochrany pro zaměstnance 
a spotřebitele;

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. poukazuje na skutečnost, že hladké 
fungování vnitřního trhu služeb závisí 
nejen na provedení směrnice o službách, 
ale ve stejné míře i na provedení dalších 
legislativních aktů EU;

Or. en
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Amendment 65
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Motion for a resolution
Paragraph 9 b (new)

Motion for a resolution Amendment

9b. vítá snahy zajistit právní jistotu pro 
podniky a spotřebitele pomocí nástrojů, 
jako je směrnice o právech spotřebitelů, 
směrnice o alternativním řešení sporů a 
nařízení o online řešení sporů; připomíná, 
že je zapotřebí zřídit jednotný 
mechanismus kolektivního odškodnění 
v oblasti ochrany spotřebitelů platný pro 
celou EU, který představuje zásadní 
nástroj podpory zdravé hospodářské 
soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby zajistila soulad 
mezi vzájemným hodnocením podle 
směrnice o službách a vzájemným 
hodnocením podle směrnice o odborných 
kvalifikacích a určila případy, kdy členské 
státy nepřiměřeně brání přístupu 
k určitým povoláním; naléhavě žádá 
členské státy, aby tyto neodůvodněné 
požadavky odstranily;

10. vyzývá Komisi, aby zajistila soulad 
mezi vzájemným hodnocením podle 
směrnice o službách a vzájemným 
hodnocením podle směrnice o odborných 
kvalifikacích;

Or. it
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Pozměňovací návrh 67
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby zajistila soulad 
mezi vzájemným hodnocením podle 
směrnice o službách a vzájemným 
hodnocením podle směrnice o odborných 
kvalifikacích a určila případy, kdy členské 
státy nepřiměřeně brání přístupu k určitým 
povoláním; naléhavě žádá členské státy, 
aby tyto neodůvodněné požadavky 
odstranily;

10. vyzývá Komisi, aby zajistila soulad 
mezi vzájemným hodnocením podle 
směrnice o službách a vzájemným 
hodnocením podle směrnice o odborných 
kvalifikacích a určila případy, kdy přesně
členské státy nepřiměřeně brání přístupu k 
určitým povoláním; naléhavě žádá členské 
státy, aby tyto neodůvodněné požadavky 
odstranily;

Or. el

Pozměňovací návrh 68
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že v rámci následných 
opatření ke směrnici o službách, zejména 
při přezkumu stávajících pravidel výkonu 
určitých svobodných povolání, je třeba 
důkladně přezkoumat každý jednotlivý 
případ, což by mělo zahrnovat přezkum 
odůvodnění stanovených ve směrnici o 
službách pro každý soubor pravidel 
výkonu povolání; zdůrazňuje v této 
souvislosti, že za účelem změny kritérií 
přezkumu je nutný přezkum směrnice o 
službách, jenž není možné provést jako 
součást probíhajících následných 
opatření;

Or. de
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Pozměňovací návrh 69
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá členské státy, aby více využívaly 
vzájemné uznávání, a usnadnily tak volný 
pohyb služeb tam, kde harmonizované 
předpisy ještě nejsou zavedeny;

11. domnívá se, že za účelem usnadnění 
volného pohybu služeb je minimání 
harmonizace na úrovni EU vhodnější než 
uplatňování vzájemného uznávání 
členskými státy, a měla by tedy v zásadě 
být zavedena tam, kde neexistuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. podotýká, že rozmanitost 
vnitrostátních norem je příčinou 
roztříštěnosti; vybízí k vytvoření 
dobrovolných evropských norem pro 
služby s cílem zlepšit přeshraniční 
srovnatelnost;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 71
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. podotýká, že rozmanitost 
vnitrostátních norem je příčinou 

vypouští se
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roztříštěnosti; vybízí k vytvoření 
dobrovolných evropských norem pro 
služby s cílem zlepšit přeshraniční 
srovnatelnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. podotýká, že rozmanitost vnitrostátních 
norem je příčinou roztříštěnosti; vybízí 
k vytvoření dobrovolných evropských 
norem pro služby s cílem zlepšit 
přeshraniční srovnatelnost;

12. podotýká, že rozmanitost vnitrostátních 
norem je příčinou roztříštěnosti; vybízí k 
vytvoření dobrovolných evropských norem 
pro služby s cílem zlepšit přeshraniční 
srovnatelnost; navrhuje, aby na 
dodržování norem uplatnitelných na 
služby dohlížely příslušné nezávislé 
evropské orgány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. podotýká, že rozmanitost vnitrostátních 
norem je příčinou roztříštěnosti; vybízí k 
vytvoření dobrovolných evropských norem 
pro služby s cílem zlepšit přeshraniční 
srovnatelnost;

12. podotýká, že rozmanitost vnitrostátních 
norem je příčinou roztříštěnosti a 
problémů s výkladem u mnoha profesních 
a podnikatelských skupin; vybízí k 
vytvoření dobrovolných evropských norem 
pro služby s cílem zlepšit přeshraniční 
srovnatelnost;

Or. it
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Pozměňovací návrh 74
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. podotýká, že rozmanitost vnitrostátních 
norem je příčinou roztříštěnosti; vybízí 
k vytvoření dobrovolných evropských 
norem pro služby s cílem zlepšit 
přeshraniční srovnatelnost;

12. podotýká, že rozmanitost vnitrostátních 
norem je příčinou roztříštěnosti; vytvoření 
dobrovolných evropských norem by mohlo 
být cestou ke zlepšení přeshraniční 
srovnatelnosti určitých služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. podotýká, že rozmanitost vnitrostátních 
norem je příčinou roztříštěnosti; vybízí 
k vytvoření dobrovolných evropských 
norem pro služby s cílem zlepšit 
přeshraniční srovnatelnost;

12. podotýká, že rozmanitost vnitrostátních 
norem je příčinou roztříštěnosti; vybízí k 
vytvoření evropských norem pro služby s 
cílem zlepšit přeshraniční srovnatelnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Constance Le Grip, Lara Comi, Małgorzata 
Handzlik

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. podotýká, že rozmanitost vnitrostátních 12. podotýká, že rozmanitost vnitrostátních 
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norem je příčinou roztříštěnosti; vybízí 
k vytvoření dobrovolných evropských 
norem pro služby s cílem zlepšit 
přeshraniční srovnatelnost;

norem je příčinou roztříštěnosti; vybízí 
k vytvoření dobrovolných evropských 
norem pro služby s cílem zlepšit 
přeshraniční srovnatelnost a obchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje také skutečnost, že 
nedostatečné přeshraniční pojistné krytí 
poskytovatelů služeb je hlavní překážkou 
volného pohybu; naléhavě žádá zúčastněné 
strany, aby prostřednictvím dialogu nalezly 
řešení;

13. zdůrazňuje také skutečnost, že 
nedostatečné přeshraniční pojistné krytí 
odpovědnosti při výkonu povolání
poskytovatelů služeb je hlavní překážkou 
volného pohybu; naléhavě žádá zúčastněné 
strany, aby prostřednictvím dialogu nalezly 
řešení;

Or. el

Pozměňovací návrh 78
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Constance Le Grip, Lara Comi, Małgorzata 
Handzlik

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vybízí k širšímu využití systému IMI 
mezi členskými státy ke kontrole 
přeshraničního souladu s požadavky a sítě 
SOLVIT za účelem pomoci podnikům a 
spotřebitelům s protichůdnými předpisy a 
nedodržováním požadavků;

14. vybízí k širšímu využití systému IMI 
mezi členskými státy ke kontrole 
přeshraničního souladu s požadavky a 
evropských spotřebitelských center a sítě 
SOLVIT za účelem pomoci podnikům a 
spotřebitelům s protichůdnými předpisy a 
nedodržováním požadavků; zdůrazňuje za 
tímto účelem význam zajištění plného 
přístupu k síti SOLVIT na technické 
úrovni pro přidružené partnery; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 79
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vybízí k širšímu využití systému IMI 
mezi členskými státy ke kontrole 
přeshraničního souladu s požadavky a sítě 
SOLVIT za účelem pomoci podnikům a 
spotřebitelům s protichůdnými předpisy a 
nedodržováním požadavků;

14. vybízí k širšímu využití systému IMI 
mezi členskými státy ke kontrole souladu 
s požadavky směrnice, zejména 
v případech přeshraničního poskytování 
služeb, a sítě SOLVIT za účelem pomoci 
podnikům a spotřebitelům s protichůdnými 
předpisy a nedodržováním požadavků;

Or. el

Pozměňovací návrh 80
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. podotýká, že nástroje jednotného 
trhu včetně sítě SOLVIT by měly pracovat 
lépe, pokud jde o čas potřebný k vyřešení 
případů; zdůrazňuje v tomto ohledu 
význam zdokonalených cílů a hlavních 
ukazatelů výkonnosti; vítá iniciativu 
Komise revidovat právní rámec sítě 
SOLVIT;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Malcolm Harbour
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Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vyzývá Komisi, aby pomohla 
členským státům zřídit střediska 
jednotného trhu a posílená jednotná 
kontaktní místa; žádá dále Komisi, aby 
shromáždila a zveřejnila srovnávací údaje
o míře využití jednotných kontaktních 
míst, jakož i informace o jejich 
dosažených výsledcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Daniël van der Stoep

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přistoupily k využívání modernizované 
druhé generace jednotných kontaktních 
míst, což jsou plně funkční, vícejazyčné a 
uživatelsky vstřícné portály elektronické 
veřejné správy; zdůrazňuje, že je důležité 
osvojit si přístup, podle kterého se 
poskytování služeb vztahuje na celý 
hospodářský cyklus; domnívá se, že 
elektronické postupy posílí zjednodušení, 
sníží náklady na dodržování požadavků a 
zvýší právní jistotu; žádá členské státy, aby 
zajistily plnou interoperabilitu svých 
jednotných kontaktních míst a zviditelnily 
tato místa za hranicemi; žádá Komisi, aby 
stanovila jasná srovnávací kritéria 
hodnocení jednotných kontaktních míst a 
pravidelně podávala Parlamentu zprávy o 
dosaženém pokroku;

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přistoupily k využívání modernizované 
druhé generace jednotných kontaktních 
míst, což jsou plně funkční a uživatelsky 
vstřícné portály elektronické veřejné 
správy; zdůrazňuje, že je důležité osvojit si 
přístup, podle kterého se poskytování 
služeb vztahuje na celý hospodářský 
cyklus; domnívá se, že elektronické 
postupy posílí zjednodušení, sníží náklady 
na dodržování požadavků a zvýší právní 
jistotu; žádá členské státy, aby zajistily 
plnou interoperabilitu svých jednotných 
kontaktních míst; žádá Komisi, aby 
stanovila jasná kritéria hodnocení 
jednotných kontaktních míst a pravidelně 
podávala Parlamentu zprávy o dosaženém 
pokroku;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 83
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přistoupily k využívání modernizované 
druhé generace jednotných kontaktních 
míst, což jsou plně funkční, vícejazyčné a 
uživatelsky vstřícné portály elektronické 
veřejné správy; zdůrazňuje, že je důležité 
osvojit si přístup, podle kterého se 
poskytování služeb vztahuje na celý 
hospodářský cyklus; domnívá se, že 
elektronické postupy posílí zjednodušení, 
sníží náklady na dodržování požadavků a 
zvýší právní jistotu; žádá členské státy, aby 
zajistily plnou interoperabilitu svých 
jednotných kontaktních míst a zviditelnily 
tato místa za hranicemi; žádá Komisi, aby 
stanovila jasná srovnávací kritéria 
hodnocení jednotných kontaktních míst a 
pravidelně podávala Parlamentu zprávy o 
dosaženém pokroku;

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přistoupily k využívání modernizované 
druhé generace jednotných kontaktních 
míst, což jsou plně funkční, vícejazyčné a 
uživatelsky vstřícné portály elektronické 
veřejné správy; zdůrazňuje, že je důležité 
osvojit si přístup, podle kterého se 
poskytování služeb vztahuje na celý 
hospodářský cyklus; domnívá se, že 
elektronické postupy posílí zjednodušení, 
sníží náklady na dodržování požadavků a 
zvýší právní jistotu; vyzývá členské státy, 
aby podpořily přenesení správních úkolů 
na úředně akreditované soukromé 
subjekty; žádá členské státy, aby zajistily 
plnou interoperabilitu svých jednotných 
kontaktních míst a zviditelnily tato místa 
za hranicemi; žádá Komisi, aby stanovila 
jasná srovnávací kritéria hodnocení 
jednotných kontaktních míst a pravidelně 
podávala Parlamentu zprávy o dosaženém 
pokroku;

Or. it

Pozměňovací návrh 84
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přistoupily k využívání modernizované 
druhé generace jednotných kontaktních 

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přistoupily k využívání modernizované 
druhé generace jednotných kontaktních 
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míst, což jsou plně funkční, vícejazyčné a 
uživatelsky vstřícné portály elektronické 
veřejné správy; zdůrazňuje, že je důležité 
osvojit si přístup, podle kterého se 
poskytování služeb vztahuje na celý 
hospodářský cyklus; domnívá se, že 
elektronické postupy posílí zjednodušení, 
sníží náklady na dodržování požadavků a 
zvýší právní jistotu; žádá členské státy, aby 
zajistily plnou interoperabilitu svých 
jednotných kontaktních míst a zviditelnily 
tato místa za hranicemi; žádá Komisi, aby 
stanovila jasná srovnávací kritéria 
hodnocení jednotných kontaktních míst a 
pravidelně podávala Parlamentu zprávy o 
dosaženém pokroku;

míst, což jsou plně funkční, vícejazyčné a 
uživatelsky vstřícné portály elektronické 
veřejné správy; zdůrazňuje, že je důležité 
osvojit si přístup, podle kterého se 
poskytování služeb vztahuje na celý 
hospodářský cyklus; domnívá se, že 
elektronické postupy posílí zjednodušení, 
sníží náklady na dodržování požadavků a 
zvýší právní jistotu; vyzývá členské státy, 
aby podpořily přenesení správních úkolů 
na úředně akreditované soukromé 
subjekty; žádá členské státy, aby zajistily 
plnou interoperabilitu svých jednotných 
kontaktních míst a zviditelnily tato místa 
za hranicemi; žádá Komisi, aby stanovila 
jasná srovnávací kritéria hodnocení 
jednotných kontaktních míst a pravidelně 
podávala Parlamentu zprávy o dosaženém 
pokroku;

Or. it

Pozměňovací návrh 85
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily komplexní komunikační strategii 
informování všech evropských občanů o 
jejich právech a příležitostech 
pramenících ze směrnice o službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Podnadpis 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Lepší prosazování za účelem maximalizace 
hospodářského dopadu

Lepší prosazování za účelem maximalizace 
hospodářského a sociálního dopadu

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzdvihuje skutečnost, že při náležitém 
prosazování přinesla směrnice o službách 
konkrétní výsledky, pokud jde o 
zaměstnanost a růst; podporuje proto 
výměnu osvědčených postupů mezi 
členskými státy, včetně výměny 
inovativních řešení mezi příslušnými 
orgány v pohraničních oblastech;

16. vyzdvihuje skutečnost, že za účelem 
maximalizace konkrétních výsledků, 
pokud jde o zaměstnanost a růst, by měla 
být podporována výměna osvědčených 
postupů mezi členskými státy, včetně 
výměny inovativních řešení mezi 
příslušnými orgány v pohraničních 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzdvihuje skutečnost, že při náležitém 
prosazování přinesla směrnice o službách 
konkrétní výsledky, pokud jde o 
zaměstnanost a růst; podporuje proto 
výměnu osvědčených postupů mezi 
členskými státy, včetně výměny 
inovativních řešení mezi příslušnými 
orgány v pohraničních oblastech;

16. vyzdvihuje skutečnost, že v některých 
případech přinesla směrnice o službách 
konkrétní výsledky, pokud jde o 
zaměstnanost a růst; podporuje proto 
výměnu osvědčených postupů mezi 
členskými státy, včetně výměny 
inovativních řešení mezi příslušnými 
orgány v pohraničních oblastech;
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Or. it

Pozměňovací návrh 89
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
navrhla, jak nejlépe ocenit a podpořit 
úlohu sociálních partnerů v oblasti služeb 
na evropské úrovni a současně řádně 
zohlednit rozdíly v systémech členských 
států; navrhuje, aby se sociální 
konvergence v oblasti služeb stala 
politickou prioritou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. poukazuje na to, že nedostatečné 
provedení má dopad „bez hranic“, na 
který doplatí občané po celé EU;
zdůrazňuje, že všechny členské státy mají 
odpovědnost vůči sobě navzájem a vůči 
Unii, pokud jde o účinné prosazování 
směrnice, a měly by čelit svým 
povinnostem stejnou měrou;

17. zdůrazňuje, že všechny členské státy 
mají odpovědnost vůči sobě navzájem a 
vůči Unii, pokud jde o účinné prosazování 
směrnice, a měly by čelit svým 
povinnostem stejnou měrou;

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Matteo Salvini
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. poukazuje na to, že nedostatečné 
provedení má dopad „bez hranic“, na 
který doplatí občané po celé EU; 
zdůrazňuje, že všechny členské státy mají 
odpovědnost vůči sobě navzájem a vůči 
Unii, pokud jde o účinné prosazování 
směrnice, a měly by čelit svým 
povinnostem stejnou měrou;

17. zdůrazňuje, že všechny členské státy 
mají odpovědnost vůči sobě navzájem a 
vůči Unii, pokud jde o účinné prosazování 
směrnice, a měly by čelit svým 
povinnostem stejnou měrou;

Or. it

Pozměňovací návrh 92
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby pomohla 
členským státům s hlavními problémy, 
které odhalily ohledně provádění a 
uplatňování právních předpisů EU 
v oblasti jednotného trhu, včetně toho, jak 
zlepšit provádění a nedostatečný soulad a 
dosáhnout rychlé a účinné soudní 
nápravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že příslušné regionální a 
místní orgány musí rovněž přijmout 
sdílenou odpovědnost za plné a 
kvalitativní prosazování jdoucí nad rámec 
litery této směrnice, jehož obecným cílem 
je podnícení hospodářské činnosti;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 94
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že příslušné regionální a 
místní orgány musí rovněž přijmout 
sdílenou odpovědnost za plné a kvalitativní 
prosazování jdoucí nad rámec litery této 
směrnice, jehož obecným cílem je 
podnícení hospodářské činnosti;

18. zdůrazňuje, že provádění směrnice o 
službách vytvořilo značnou 
administrativní zátěž pro příslušné 
regionální a místní orgány a že jsou tedy 
žádoucí zjednodušující opatření 
provedená proto, aby přijaly sdílenou 
odpovědnost za plné a kvalitativní 
prosazování této směrnice, jehož obecným 
cílem je podnícení hospodářské činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že příslušné regionální a 
místní orgány musí rovněž přijmout 
sdílenou odpovědnost za plné a kvalitativní 
prosazování jdoucí nad rámec litery této 

18. zdůrazňuje, že příslušné regionální a 
místní orgány musí rovněž přijmout 
sdílenou odpovědnost za kvalitativní 
prosazování této směrnice, jehož obecným 
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směrnice, jehož obecným cílem je 
podnícení hospodářské činnosti;

cílem je podnícení hospodářské činnosti a 
vytváření pracovních míst, což zajistí 
sociální ochranu a umožní zaměstnancům 
nezávislou existenci; 

Or. de

Pozměňovací návrh 96
Josef Weidenholzer

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že příslušné regionální a 
místní orgány musí rovněž přijmout 
sdílenou odpovědnost za plné a kvalitativní 
prosazování jdoucí nad rámec litery této 
směrnice, jehož obecným cílem je 
podnícení hospodářské činnosti;

18. zdůrazňuje, že příslušné regionální a 
místní orgány musí rovněž přijmout 
sdílenou odpovědnost za plné a kvalitativní 
prosazování jdoucí nad rámec litery této 
směrnice, jehož obecným cílem je 
podnícení hospodářské činnosti, zaručení a 
rozšíření ochrany evropských občanů 
podle pracovního práva a sledování 
veřejného zájmu;

Or. de

</Amend>

Pozměňovací návrh 97
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že příslušné regionální a 
místní orgány musí rovněž přijmout 
sdílenou odpovědnost za plné a kvalitativní 
prosazování jdoucí nad rámec litery této 
směrnice, jehož obecným cílem je 
podnícení hospodářské činnosti;

18. zdůrazňuje, že příslušné regionální a 
místní orgány musí rovněž přijmout 
sdílenou odpovědnost za plné a kvalitativní 
prosazování, jehož obecným cílem je 
podnícení hospodářské činnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 98
Daniël van der Stoep

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. poukazuje na skutečnost, že naléhavé 
důvody obecného zájmu jsou příliš často 
uplatňovány způsobem, který poškozuje 
vnitřní trh služeb; lituje, že jen zřídka se 
provádí posouzení proporcionality; žádá 
Komisi, aby objasnila myšlenku 
proporcionality a vydala praktické pokyny 
pro členské státy ohledně jejího uplatnění;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 99
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. poukazuje na skutečnost, že naléhavé 
důvody obecného zájmu jsou příliš často 
uplatňovány způsobem, který poškozuje 
vnitřní trh služeb; lituje, že jen zřídka se 
provádí posouzení proporcionality; žádá 
Komisi, aby objasnila myšlenku 
proporcionality a vydala praktické pokyny 
pro členské státy ohledně jejího uplatnění;

19. žádá Komisi, aby objasnila myšlenku 
proporcionality a vydala praktické pokyny 
pro členské státy ohledně jejího uplatnění;

Or. de
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Pozměňovací návrh 100
Josef Weidenholzer

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. poukazuje na skutečnost, že naléhavé 
důvody obecného zájmu jsou příliš často 
uplatňovány způsobem, který poškozuje 
vnitřní trh služeb; lituje, že jen zřídka se 
provádí posouzení proporcionality; žádá 
Komisi, aby objasnila myšlenku 
proporcionality a vydala praktické pokyny 
pro členské státy ohledně jejího uplatnění;

19. žádá Komisi, aby objasnila myšlenku 
proporcionality a vydala praktické pokyny 
pro členské státy ohledně jejího uplatnění;

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. poukazuje na skutečnost, že naléhavé 
důvody obecného zájmu jsou příliš často 
uplatňovány způsobem, který poškozuje 
vnitřní trh služeb; lituje, že jen zřídka se 
provádí posouzení proporcionality; žádá 
Komisi, aby objasnila myšlenku 
proporcionality a vydala praktické pokyny 
pro členské státy ohledně jejího uplatnění;

19. poukazuje na případy, kdy naléhavé 
důvody obecného zájmu jsou členskými 
státy příliš často uplatňovány způsobem, 
který nemusí vždy dodržovat právo 
Evropské unie; lituje, že jen zřídka se 
provádí posouzení proporcionality; žádá 
Komisi, aby při plném dodržení správného 
provádění příslušných kritérií 
stanovených směrnicí a judikaturou 
Soudního dvora Evropské unie vydala 
praktické pokyny pro členské státy ohledně 
jejího uplatnění a zveřejnila zprávu o jeho 
výsledcích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 102
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. poukazuje na skutečnost, že naléhavé 
důvody obecného zájmu jsou příliš často
uplatňovány způsobem, který poškozuje 
vnitřní trh služeb; lituje, že jen zřídka se 
provádí posouzení proporcionality; žádá 
Komisi, aby objasnila myšlenku 
proporcionality a vydala praktické pokyny 
pro členské státy ohledně jejího uplatnění;

19. poukazuje na skutečnost, že naléhavé 
důvody obecného zájmu jsou někdy
uplatňovány způsobem, který poškozuje 
vnitřní trh služeb; lituje, že jen zřídka se 
provádí posouzení proporcionality; 
domnívá se, že je třeba plně respektovat 
judikaturu Soudního dvora Evropské unie 
ohledně uplatňování naléhavých důvodů 
obecného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. poukazuje na skutečnost, že naléhavé 
důvody obecného zájmu jsou příliš často 
uplatňovány způsobem, který poškozuje 
vnitřní trh služeb; lituje, že jen zřídka se 
provádí posouzení proporcionality; žádá 
Komisi, aby objasnila myšlenku 
proporcionality a vydala praktické pokyny 
pro členské státy ohledně jejího uplatnění;

19. poukazuje na skutečnost, že jsou často 
uplatňovány naléhavé důvody obecného 
zájmu; lituje, že jen zřídka se provádí 
posouzení proporcionality; žádá Komisi, 
aby objasnila myšlenku proporcionality a 
vydala pokyny pro členské státy ohledně 
jejího uplatnění;

Or. it

Pozměňovací návrh 104
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. poukazuje na skutečnost, že naléhavé 
důvody obecného zájmu jsou příliš často 
uplatňovány způsobem, který poškozuje 
vnitřní trh služeb; lituje, že jen zřídka se 
provádí posouzení proporcionality; žádá 
Komisi, aby objasnila myšlenku 
proporcionality a vydala praktické pokyny 
pro členské státy ohledně jejího uplatnění;

19. lituje, že jen zřídka se provádí 
posouzení proporcionality týkající se 
omezení na trhu služeb, a žádá Komisi, 
aby objasnila myšlenku proporcionality a 
vydala praktické pokyny pro členské státy 
ohledně jejího uplatnění s cílem snížit 
četnost nepřiměřeného uplatňování těchto 
omezení ze strany členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. poukazuje na skutečnost, že naléhavé 
důvody obecného zájmu jsou příliš často 
uplatňovány způsobem, který poškozuje 
vnitřní trh služeb; lituje, že jen zřídka se 
provádí posouzení proporcionality; žádá 
Komisi, aby objasnila myšlenku 
proporcionality a vydala praktické pokyny 
pro členské státy ohledně jejího uplatnění;

19. poukazuje na skutečnost, že naléhavé 
důvody obecného zájmu jsou příliš často 
uplatňovány způsobem, který poškozuje 
vnitřní trh služeb; lituje, že jen zřídka se 
provádí posouzení proporcionality; žádá 
Komisi, aby objasnila myšlenku 
proporcionality a vydala pokyny pro 
členské státy ohledně jejího uplatnění;

Or. it

Pozměňovací návrh 106
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. poukazuje na skutečnost, že naléhavé 
důvody obecného zájmu jsou příliš často 
uplatňovány způsobem, který poškozuje 

19. poukazuje na skutečnost, že naléhavé 
důvody obecného zájmu jsou příliš často 
uplatňovány způsobem, který poškozuje a 
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vnitřní trh služeb; lituje, že jen zřídka se 
provádí posouzení proporcionality; žádá 
Komisi, aby objasnila myšlenku 
proporcionality a vydala praktické pokyny 
pro členské státy ohledně jejího uplatnění;

tříští vnitřní trh služeb; lituje, že jen zřídka 
se provádí posouzení proporcionality; žádá 
Komisi, aby objasnila myšlenku 
proporcionality a vydala praktické pokyny 
pro členské státy ohledně jejího uplatnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. plně podporuje politiku nulové 
tolerance Komise; vybízí Komisi k využití 
všech prostředků, které má k dispozici, za 
účelem zajištění řádného prosazování 
stávajících předpisů ve spolupráci 
s členskými státy; požaduje, aby se při 
každém odhalení porušení směrnice 
uplatnilo zrychlené řízení o nesplnění 
povinnosti;

20. silně kritizuje politiku nulové tolerance 
Komise; vybízí Komisi k využití všech 
prostředků, které má k dispozici, za účelem 
vytvoření jasnější představy o skutečných 
důvodech selhání řádného prosazování 
stávajících předpisů ve spolupráci s 
členskými státy;

Or. it

Pozměňovací návrh 108
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. plně podporuje politiku nulové 
tolerance Komise; vybízí Komisi k využití 
všech prostředků, které má k dispozici, za 
účelem zajištění řádného prosazování 
stávajících předpisů ve spolupráci 
s členskými státy; požaduje, aby se při 
každém odhalení porušení směrnice 

20. plně podporuje politiku nulové 
tolerance Komise; vybízí Komisi k využití 
všech prostředků, které má k dispozici, za 
účelem zajištění řádného prosazování 
stávajících předpisů v rovnocenné
spolupráci s členskými státy; cílem Komise 
by v první řadě mělo být správné 
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uplatnilo zrychlené řízení o nesplnění 
povinnosti;

provedení směrnice, nikoli trestání 
členských států; v případech, kdy členské 
státy stále nepřistupují k provedení 
směrnice nebo při každém odhalení 
porušení směrnice by mělo dojít k řízení o 
nesplnění povinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. plně podporuje politiku nulové 
tolerance Komise; vybízí Komisi k využití 
všech prostředků, které má k dispozici, za 
účelem zajištění řádného prosazování 
stávajících předpisů ve spolupráci 
s členskými státy; požaduje, aby se při 
každém odhalení porušení směrnice 
uplatnilo zrychlené řízení o nesplnění 
povinnosti;

20. vybízí Komisi k využití všech 
prostředků, které má k dispozici, za účelem 
zajištění prosazování stávajících předpisů 
ve spolupráci s členskými státy;

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Daniël van der Stoep

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. plně podporuje politiku nulové 
tolerance Komise; vybízí Komisi k využití 
všech prostředků, které má k dispozici, za 
účelem zajištění řádného prosazování 
stávajících předpisů ve spolupráci 

20. plně podporuje politiku nulové 
tolerance Komise; vybízí Komisi k využití 
všech prostředků, které má k dispozici, za 
účelem zajištění řádného prosazování 
stávajících předpisů ve spolupráci 
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s členskými státy; požaduje, aby se při 
každém odhalení porušení směrnice 
uplatnilo zrychlené řízení o nesplnění 
povinnosti;

s členskými státy;

Or. nl

Pozměňovací návrh 111
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria, Carlo Fidanza, Antonio Cancian, 
Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. plně podporuje politiku nulové 
tolerance Komise; vybízí Komisi k využití 
všech prostředků, které má k dispozici, za 
účelem zajištění řádného prosazování 
stávajících předpisů ve spolupráci 
s členskými státy; požaduje, aby se při 
každém odhalení porušení směrnice 
uplatnilo zrychlené řízení o nesplnění 
povinnosti;

20. plně podporuje politiku nulové 
tolerance Komise; vybízí Komisi k využití 
všech prostředků, které má k dispozici, za 
účelem zajištění řádného prosazování 
stávajících předpisů ve spolupráci 
s členskými státy a příslušnými profesními 
a podnikatelskými skupinami; požaduje, 
aby se při každém odhalení porušení 
směrnice uplatnilo zrychlené řízení o 
nesplnění povinnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 112
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. plně podporuje politiku nulové 
tolerance Komise; vybízí Komisi k využití 
všech prostředků, které má k dispozici, za 
účelem zajištění řádného prosazování 
stávajících předpisů ve spolupráci 
s členskými státy; požaduje, aby se při 
každém odhalení porušení směrnice 

20. plně podporuje politiku nulové 
tolerance Komise, pokud jde o 
neodůvodněná omezení; vybízí Komisi k 
využití všech prostředků, které má k 
dispozici, za účelem zajištění řádného 
prosazování stávajících předpisů ve 
spolupráci s členskými státy; požaduje, aby 



PE508.256v01-00 52/61 AM\933163CS.doc

CS

uplatnilo zrychlené řízení o nesplnění 
povinnosti;

se při každém odhalení porušení směrnice 
uplatnilo zrychlené řízení o nesplnění 
povinnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. plně podporuje politiku nulové 
tolerance Komise; vybízí Komisi k využití 
všech prostředků, které má k dispozici, za 
účelem zajištění řádného prosazování
stávajících předpisů ve spolupráci 
s členskými státy; požaduje, aby se při 
každém odhalení porušení směrnice 
uplatnilo zrychlené řízení o nesplnění 
povinnosti;

20. plně podporuje politiku nulové 
tolerance Komise; vybízí Komisi k využití 
všech prostředků, které má k dispozici, za 
účelem zajištění řádného provádění
stávajících předpisů ve spolupráci 
s členskými státy; požaduje, aby se při 
každém odhalení porušení směrnice 
uplatnilo zrychlené řízení o nesplnění 
povinnosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 114
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. plně podporuje politiku nulové 
tolerance Komise; vybízí Komisi k využití 
všech prostředků, které má k dispozici, za 
účelem zajištění řádného prosazování 
stávajících předpisů ve spolupráci 
s členskými státy; požaduje, aby se při 
každém odhalení porušení směrnice 
uplatnilo zrychlené řízení o nesplnění 
povinnosti;

20. plně podporuje politiku nulové 
tolerance Komise; vybízí Komisi k využití 
všech prostředků, které má k dispozici, za 
účelem zajištění řádného prosazování 
stávajících předpisů ve spolupráci 
s členskými státy; požaduje, aby se při 
každém odhalení porušení směrnice 
uplatnilo zrychlené řízení o nesplnění 
povinnosti a bylo ukončeno nejpozději do 
18 měsíců;
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Or. en

Pozměňovací návrh 115
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje potřebu přísných kontrol 
ze strany členských států s cílem bojovat 
proti předstírané samostatné výdělečné 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá Komisi, aby neztrácela čas při 
určování praktických prostředků pro 
řešení problémů, které se objevily 
v souvislosti s prováděním článku 12 
(Výběr mezi více uchazeči), jenž zejména 
v některých členských státech vyvolává 
vážné obavy o budoucnosti mnoha malých 
podniků a mikropodniků; žádá Komisi, 
aby zvážila, zda by nebylo vhodné 
předložit nový legislativní návrh, jenž by 
za určitých podmínek zajistil automatické 
obnovení stávajících povolení, jasněji by 
definoval kritéria stanovená v čl. 12 
odst. 3 směrnice o službách a rozšířil by 
je;

Or. it
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Pozměňovací návrh 117
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. žádá členské státy a jejich správní 
orgány, aby vyžadovaly dodržování 
zásady, podle které jsou uplatňovány 
sociální předpisy platné v místě 
poskytování služby, a věnovaly větší úsilí 
boji proti podvodům založeným především 
na sociálním dumpingu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 118
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá Komisi, aby využila „měsíc 
jednotného trhu“ jako příležitost ukázat 
přínosy jednotného trhu pro služby 
podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá Komisi, aby na základě výsledků 
vzájemného hodnocení sestavila seznam 
omezení, jež představují největší zátěž, 

21. žádá Komisi, aby na základě výsledků 
vzájemného hodnocení sestavila seznam 
nejvýraznějších omezení, případů 
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navrhla cílené reformy a průběžně 
informovala Radu a Parlament;

diskriminace a rozporů s právy na 
sociální ochranu, navrhla cílené reformy 
směrnice v tomto ohledu a průběžně 
informovala Radu a Parlament;

Or. de

Pozměňovací návrh 120
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. žádá Komisi, aby provedla posouzení 
dopadu směrnice na ochranu pracovníků 
a spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí Komisi, aby v ročních analýzách 
růstu a zprávách o integraci jednotného 
trhu věnovala náležitou pozornost odvětví 
služeb a zahrnula služby do doporučení pro 
jednotlivé země;

22. vybízí Komisi, aby v ročních analýzách 
růstu a zprávách o integraci jednotného 
trhu věnovala náležitou pozornost odvětví 
služeb a zahrnula služby do doporučení pro 
jednotlivé země; domnívá se, že Komise a 
Rada by prostřednictvím těchto 
podrobných doporučení pro jednotlivé 
země měly nadále povzbuzovat členské 
státy k přijetí a provedení dlouhodobých 
politik růstu;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 122
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě vyzývá zúčastněné strany, 
podnikatelskou sféru a sociální partnery, 
aby pomohli vyvinout tlak na vlády, pokud 
jde o jejich odpovědnost za oživení 
evropského odvětví služeb a vytvoření 
stabilních pracovních míst;

24. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy s ohledem na současnou 
hospodářskou krizi, aby věnovaly větší 
pozornost žádostem vzneseným 
podnikatelskou sférou, profesními 
skupinami a sociálními partnery s cílem 
zajistit, aby tyto žádosti, kdykoli jsou 
opodstatněné, byly zohledněny při 
provádění předpisů o službách, přičemž 
prvotním cílem je zachovat současnou 
úroveň zaměstnanosti a vytvořit nové 
pracovní příležitosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 123
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě vyzývá zúčastněné strany, 
podnikatelskou sféru a sociální partnery, 
aby pomohli vyvinout tlak na vlády, pokud 
jde o jejich odpovědnost za oživení 
evropského odvětví služeb a vytvoření 
stabilních pracovních míst;

24. vyzývá zúčastněné strany, 
podnikatelskou sféru a sociální partnery, 
aby zajistili úplné provedení právních 
předpisů o jednotném trhu a brali při tom 
vždy v úvahu jejich sociální rozměr a
pomohli vyvinout tlak na vlády, pokud jde 
o jejich odpovědnost za oživení 
evropského odvětví služeb a vytvoření 
stabilních pracovních míst;

Or. el
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Pozměňovací návrh 124
Josef Weidenholzer

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě vyzývá zúčastněné strany, 
podnikatelskou sféru a sociální partnery, 
aby pomohli vyvinout tlak na vlády, pokud 
jde o jejich odpovědnost za oživení 
evropského odvětví služeb a vytvoření 
stabilních pracovních míst;

24. naléhavě vyzývá zúčastněné strany, 
podnikatelskou sféru a sociální partnery, 
aby pomohli vyvinout tlak na vlády, pokud 
jde o jejich odpovědnost za oživení 
evropského odvětví služeb a vytvoření 
stabilních a vysoce kvalitních pracovních 
míst; 

Or. de

Pozměňovací návrh 125
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. připomíná význam směrnice o 
službách a její úzkou interakci se směrnicí 
o odborných kvalifikacích, a žádá proto 
Komisi a členské státy, aby spolu 
s Evropským výborem pro normalizaci 
zajistily používání jednotné terminologie, 
která bude jasná a přijatelná pro všechny 
členské státy a četné profesní kategorie, 
s cílem pomoci zajistit soudržné 
uplatňování předpisů po celé EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 126
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni
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Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. připomíná, že směrnice o službách 
při regulaci určitých hospodářských 
činností zdůrazňuje, že je třeba umožnit 
poskytovatelům nejen získat zpět 
investiční náklady, ale také získat 
přiměřený výnos z investovaného 
kapitálu;

Or. it

Pozměňovací návrh 127
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 24 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24c. vyzývá Komisi, aby pragmaticky 
přezkoumala otázku přechodných 
ustanovení a řádně při tom zohlednila 
zvláštní charakteristiky jednotlivých 
profesí a vnitrostátní okolnosti s cílem 
podpořit podnikání a zachovat současnou 
úroveň zaměstnanosti; 

Or. it

Pozměňovací návrh 128
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. naléhavě vyzývá členy Evropské rady, 
aby převzali plnou politickou odpovědnost 

26. naléhavě vyzývá členy Evropské rady, 
aby převzali plnou politickou odpovědnost, 
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za dobře fungující vnitřní trh služeb; 
vybízí předsedu Van Rompuye, aby 
ponechal toto téma na pořadu jednání 
Evropské rady tak dlouho, jak bude nutné, 
se společně dohodnutým plánem, jehož 
součástí budou zvláštní měřítka a časový 
rozvrh určený pro členské státy a týkající 
se odstranění zbývajících překážek;

aniž by však předložili legislativní návrh; 
vybízí předsedu Evropské rady, aby 
zařadil téma vnitřního trhu na pořad
jednání Evropské rady, tak aby vývoj 
tohoto trhu mohl dostat potřebný nový 
podnět na základě společně dohodnutého 
plánu, jehož součástí budou zvláštní 
měřítka a časový rozvrh pro vypracování 
obecných pokynů a obecných politických 
priorit pro dokončení vnitřního trhu, 
zejména vnitřního trhu služeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. naléhavě vyzývá členy Evropské rady, 
aby převzali plnou politickou odpovědnost 
za dobře fungující vnitřní trh služeb; vybízí 
předsedu Van Rompuye, aby ponechal toto 
téma na pořadu jednání Evropské rady tak 
dlouho, jak bude nutné, se společně 
dohodnutým plánem, jehož součástí budou 
zvláštní měřítka a časový rozvrh určený 
pro členské státy a týkající se odstranění
zbývajících překážek;

26. naléhavě vyzývá členy Evropské rady, 
aby převzali plnou politickou odpovědnost 
za dobře fungující vnitřní trh služeb; vybízí 
předsedu Van Rompuye, aby ponechal toto 
téma na pořadu jednání Evropské rady tak 
dlouho, jak bude nutné, se společně 
dohodnutým plánem, jehož součástí budou 
zvláštní měřítka a časový rozvrh určený 
pro členské státy a týkající se vyřešení
zbývajících problémů;

Or. de

Pozměňovací návrh 130
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. naléhavě vyzývá členy Evropské rady, 26. naléhavě vyzývá členy Evropské rady, 
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aby převzali plnou politickou odpovědnost 
za dobře fungující vnitřní trh služeb; vybízí 
předsedu Van Rompuye, aby ponechal toto 
téma na pořadu jednání Evropské rady tak 
dlouho, jak bude nutné, se společně 
dohodnutým plánem, jehož součástí budou 
zvláštní měřítka a časový rozvrh určený 
pro členské státy a týkající se odstranění 
zbývajících překážek;

aby převzali plnou politickou odpovědnost 
za dobře fungující vnitřní trh služeb; vybízí 
předsedu Van Rompuye, aby ponechal toto 
téma na pořadu jednání Evropské rady tak 
dlouho, jak bude nutné, se společně 
dohodnutým plánem, jehož součástí budou 
zvláštní měřítka a časový rozvrh určený
pro členské státy a týkající se odstranění 
zbývajících překážek bránících plnému 
provedení směrnice o službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. naléhavě vyzývá členy Evropské rady, 
aby převzali plnou politickou odpovědnost 
za dobře fungující vnitřní trh služeb; vybízí 
předsedu Van Rompuye, aby ponechal toto
téma na pořadu jednání Evropské rady tak 
dlouho, jak bude nutné, se společně 
dohodnutým plánem, jehož součástí budou 
zvláštní měřítka a časový rozvrh určený 
pro členské státy a týkající se odstranění 
zbývajících překážek;

26. naléhavě vyzývá členy Evropské rady, 
aby převzali plnou politickou odpovědnost 
za dobře fungující vnitřní trh služeb; vybízí 
předsedu Rady, aby ponechal téma 
dokončení vnitřního trhu na pořadu 
jednání Evropské rady tak dlouho, jak bude 
nutné, se společně dohodnutým plánem, 
jehož součástí budou zvláštní měřítka a 
časový rozvrh určený pro členské státy a 
týkající se odstranění zbývajících 
překážek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 132
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. pověřuje svého předsedu, aby toto 27. pověřuje svého předsedu, aby toto 
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usnesení předal Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států.

usnesení předal Evropské radě, Radě, 
Komisi a vládám a parlamentům členských 
států.

Or. fr


