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Pozměňovací návrh 1
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že zlepšení rámce pro 
správu ekonomických záležitostí by mělo 
vycházet ze souboru provázaných 
a vzájemně soudržných politik, které 
podporují růst a zaměstnanost, a že 
k naplnění tohoto cíle je nutné plně 
rozvinout vnitřní trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že úplné a správné
provádění směrnice o službách by mohlo 
mít růstový potenciál o velikosti 0,8–2,6 % 
HDP;

2. připomíná, že obrovský hospodářský 
potenciál odvětví služeb zůstává nevyužit;
zdůrazňuje, že úplné a náležité provádění 
směrnice o službách by mohlo mít růstový 
potenciál o velikosti 0,8–2,6 % HDP;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že úplné a správné 2. zdůrazňuje, že úplné a správné 
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provádění směrnice o službách by mohlo 
mít růstový potenciál o velikosti 0,8–2,6 % 
HDP;

provádění směrnice o službách by mohlo 
mít růstový potenciál o velikosti 0,8–2,6 % 
HDP a že dokončení jednotného 
digitálního trhu může znamenat 
hospodářský přínos odpovídající 
4 200 EUR na domácnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. věří, že v rámci evropského semestru 
by měl být jednotný trh posuzován 
v souvislosti s ostatními horizontálními 
oblastmi politiky, k nimž patří například 
ochrana spotřebitelů a pracovníků, 
sociální práva, životní prostředí 
a udržitelný rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyslovuje však politování nad 
skutečností, že doporučení pro jednotlivé 
země na rok 2013 i přes jasné důkazy 
o důležitosti jednotného trhu pro překonání 
krize neberou dostatečně v potaz potenciál, 
který má správné provádění a prosazování 
pravidel jednotného trhu pro růst a tvorbu 
pracovních míst;

4. vyslovuje však politování nad 
skutečností, že doporučení pro jednotlivé 
země na rok 2013 i přes jasné důkazy 
o důležitosti jednotného trhu pro překonání 
krize neberou dostatečně v potaz potenciál, 
který má správné provádění a prosazování 
pravidel jednotného trhu pro růst, důvěru 
spotřebitelů a tvorbu pracovních míst;
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Or. en

Pozměňovací návrh 6
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. podporuje důležitost, kterou letošní 
doporučení pro jednotlivé země přisoudila 
odstranění neopodstatněných překážek 
a omezení pro vstup do odvětví služeb; 
naléhavě vyzývá příslušné členské státy, 
aby k těmto doporučením co nejvíce 
přihlížely;

5. podporuje důležitost, kterou letošní 
doporučení pro jednotlivé země přisoudila 
odstranění neopodstatněných překážek 
a omezení pro vstup do odvětví služeb; 
vyzývá příslušné členské státy, aby 
naléhavě upřednostnily odstranění těchto 
překážek, které brání růstu jednotného 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyjadřuje politování nad tím, že 
nedostatek vnitrostátních a evropských 
investic nedovolí dosáhnout priorit 
stanovených ve zprávě na téma „Stav 
integrace jednotného trhu 2013 –
příspěvek k roční analýze růstu na rok 
2013“ v klíčových oblastech energetiky, 
dopravy a digitálního trhu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Cornelis de Jong
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Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyjadřuje politování nad tím, že na 
vnitřním trhu existuje stále mnoho 
problémů v oblasti respektování 
sociálních práv, zvláště pokud jde 
o zásadu „stejnou odměnu za stejnou 
práci“, a zdůrazňuje potřebu vyřešit tyto 
problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. znovu vyzývá Komisi, aby posílila 
správu jednotného trhu zavedením ročního 
cyklu správy jednotného trhu, který bude 
tvořit zvláštní pilíř evropského semestru 
a jehož součástí bude srovnávací přehled 
výsledků v oblasti vnitřního trhu 
a příslušná doporučení pro jednotlivé 
země;

8. znovu vyzývá Komisi, aby posílila 
správu jednotného trhu zavedením ročního 
cyklu správy jednotného trhu, který bude 
tvořit zvláštní pilíř evropského semestru 
a jehož součástí bude srovnávací přehled 
výsledků v oblasti vnitřního trhu, výroční 
zpráva o integraci jednotného trhu v rámci 
roční analýzy růstu, pokyny Evropské rady 
pro členské státy, vnitrostátní akční plány 
zaměřené na provádění obecných zásad 
pro jednotný trh a příslušná doporučení pro 
jednotlivé země;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Bod 9
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na nedostatečné zapojení 
vnitrostátních parlamentů do diskuse 
o aspektech jednotného trhu v rámci 
evropského semestru 2013 a vyzývá 
vnitrostátní parlamenty, aby aktivně vedly 
dialog s Evropským parlamentem a se 
svými vládami, aby se podařilo lépe využít 
skrytý potenciál pro růst a tvorbu 
pracovních míst.

9. upozorňuje na nedostatečné zapojení 
vnitrostátních parlamentů do diskuse 
o aspektech jednotného trhu v rámci 
evropského semestru 2013 a vyzývá 
vnitrostátní parlamenty, aby aktivně vedly 
dialog s Evropským parlamentem a se 
svými vládami, aby se podařilo lépe využít 
skrytý potenciál pro růst a tvorbu 
pracovních míst; zdůrazňuje, že účast 
všech zainteresovaných stran na 
vypracovávání nezbytných reforem je 
klíčová, mají-li přinést výsledky a být 
úspěšné.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na nedostatečné zapojení 
vnitrostátních parlamentů do diskuse 
o aspektech jednotného trhu v rámci 
evropského semestru 2013 a vyzývá 
vnitrostátní parlamenty, aby aktivně vedly 
dialog s Evropským parlamentem a se 
svými vládami, aby se podařilo lépe využít 
skrytý potenciál pro růst a tvorbu 
pracovních míst.

9. upozorňuje na nedostatečné zapojení 
vnitrostátních parlamentů do diskuse 
o aspektech jednotného trhu v rámci 
evropského semestru 2013 a vyzývá 
vnitrostátní parlamenty, aby aktivně vedly 
dialog s Evropským parlamentem a se 
svými vládami s cílem plnit své závazky ke 
zlepšování právních předpisů, jako je 
provádění testu jednotného trhu, a lépe 
využít skrytý potenciál pro růst a tvorbu 
pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, 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 v ranější fázi zapojováni sociální 
partneři a všechny zainteresované strany.

Or. en


