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Pozmeňujúci návrh 1
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. sa domnieva, že zlepšenie rámca pre 
správu ekonomických záležitostí by malo 
vychádzať zo súboru previazaných a 
koherentných politík, ktoré by podporovali 
rast a zamestnanosť, a že na dosiahnutie 
tohto cieľa je potrebné plne rozvinúť 
vnútorný trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. upozorňuje na to, že úplné a riadne
vykonávanie smernice o službách by 
mohlo viesť k potenciálnemu 
hospodárskemu rastu vo výške 0,8 – 2,6 % 
HDP;

2. pripomína, že rozsiahly hospodársky 
potenciál v sektore služieb je stále 
nevyužitý; upozorňuje na to, že úplné a 
vhodné vykonávanie smernice o službách 
by mohlo viesť k potenciálnemu 
hospodárskemu rastu vo výške 0,8 – 2,6 % 
HDP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. upozorňuje na to, že úplné a riadne 
vykonávanie smernice o službách by 
mohlo viesť k potenciálnemu 
hospodárskemu rastu vo výške 0,8 – 2,6 % 
HDP;

2. upozorňuje na to, že úplné a riadne 
vykonávanie smernice o službách by 
mohlo viesť k potenciálnemu 
hospodárskemu rastu vo výške 0,8 – 2,6 % 
HDP a že dokončenie jednotného 
digitálneho trhu by mohlo vytvoriť 
hospodárske prínosy vo výške 4 200 EUR 
na domácnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. je presvedčený, že vnútorný trh by sa 
mal v súvislosti s európskym semestrom 
posudzovať v rámci integrácie do iných 
horizontálnych oblastí politík, ako 
napríklad ochrana spotrebiteľov 
a pracovníkov, sociálne práva, životné 
prostredie a trvalo udržateľný rozvoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 
napriek jasným dôkazom, ktoré svedčia o 
význame jednotného trhu pre prekonanie 
krízy, sa v odporúčaniach pre jednotlivé 

4. vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 
napriek jasným dôkazom, ktoré svedčia o 
význame jednotného trhu pre prekonanie 
krízy, sa v odporúčaniach pre jednotlivé 
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krajiny z roku 2013 dostatočne nezohľadnil 
potenciál, ktorý má správne vykonávanie a 
presadzovanie pravidiel jednotného trhu 
pre rast a tvorbu pracovných miest.

krajiny z roku 2013 dostatočne nezohľadnil 
potenciál, ktorý má správne vykonávanie a 
presadzovanie pravidiel jednotného trhu 
pre rast, dôveru spotrebiteľov a tvorbu 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. podporuje význam, ktorý sa v 
tohtoročných odporúčaniach pre jednotlivé 
krajiny pripísal odstráneniu 
neopodstatnených obmedzení a prekážok 
pre vstup do sektora služieb; naliehavo 
vyzýva príslušné členské štáty, aby čo 
najviac zohľadnili tieto odporúčania;

5. podporuje význam, ktorý sa v 
tohtoročných odporúčaniach pre jednotlivé 
krajiny pripísal odstráneniu 
neopodstatnených obmedzení a prekážok 
pre vstup do sektora služieb; naliehavo 
vyzýva príslušné členské štáty, aby 
odstránenie týchto prekážok, ktoré bránia 
rastu vnútorného trhu, urýchlene zaradili 
medzi svoje priority;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
nedostatočné vnútroštátne a európske 
investície neumožnia dosiahnuť priority 
uvedené v správe „Stav integrácie 
jednotného trhu 2013 – príspevok k 
ročnému prieskumu rastu na rok 2013“ 
v kľúčových oblastiach energetiky, 
dopravy a digitálneho trhu; 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v rámci vnútorného trhu stále existuje 
mnoho problémov, pokiaľ ide 
o dodržiavanie sociálnych práv, najmä 
rovnakej odmeny za rovnakú prácu, 
a zdôrazňuje význam riešenia týchto 
problémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. opätovne vyzýva Komisiu, aby posilnila
správu jednotného trhu zavedením ročného 
cyklu správy jednotného trhu, ktorý by 
tvoril osobitný pilier európskeho semestra 
a pozostával by z hodnotiacej tabuľky 
vnútorného trhu, ročnej správy o integrácii 
vnútorného trhu v rámci ročného 
prieskumu rastu, z usmernení Európskej 
rady pre členské štáty, z národných 
akčných plánov zameraných na 
vykonávanie usmernení pre vnútorný trh 
a z príslušných odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny;

8. opätovne vyzýva Komisiu, aby posilnila 
správu jednotného trhu zavedením ročného 
cyklu správy jednotného trhu, ktorý by 
tvoril osobitný pilier európskeho semestra 
a pozostával by z hodnotiacej tabuľky 
vnútorného trhu, ročnej správy o integrácii 
jednotného trhu v rámci ročného 
prieskumu rastu, z usmernení Európskej 
rady pre členské štáty, z národných 
akčných plánov zameraných na 
vykonávanie usmernení pre jednotný trh 
a z príslušných odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. berie na vedomie nedostatočnú účasť 
národných parlamentov v diskusii o 
rôznych aspektoch jednotného trhu v 
kontexte európskeho semestra 2013 a 
vyzýva ich, aby sa aktívne zapojili do 
dialógu s Európskym parlamentom a 
svojimi vládami s cieľom zúročiť 
nevyužitý potenciál pre rast a tvorbu 
pracovných miest.

9. berie na vedomie nedostatočnú účasť 
národných parlamentov v diskusii o 
rôznych aspektoch jednotného trhu v 
kontexte európskeho semestra 2013 a 
vyzýva ich, aby sa aktívne zapojili do 
dialógu s Európskym parlamentom a 
svojimi vládami s cieľom zúročiť 
nevyužitý potenciál pre rast a tvorbu 
pracovných miest; zdôrazňuje, že 
zapojenie všetkých zainteresovaných strán 
do formovania nevyhnutných reforiem je 
rozhodujúce z hľadiska ich plnenia 
a úspechu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. berie na vedomie nedostatočnú účasť 
národných parlamentov v diskusii o 
rôznych aspektoch jednotného trhu v 
kontexte európskeho semestra 2013 a 
vyzýva ich, aby sa aktívne zapojili do 
dialógu s Európskym parlamentom a 
svojimi vládami s cieľom zúročiť 
nevyužitý potenciál pre rast a tvorbu 
pracovných miest.

9. berie na vedomie nedostatočnú účasť 
národných parlamentov v diskusii o 
rôznych aspektoch jednotného trhu v 
kontexte európskeho semestra 2013 a 
vyzýva ich, aby sa aktívne zapojili do 
dialógu s Európskym parlamentom a 
svojimi vládami s cieľom realizovať svoje 
záväzky v oblasti lepšej regulácie, ako 
napríklad uskutočnenie testu jednotného 
trhu, a zúročiť nevyužitý potenciál pre rast 
a tvorbu pracovných miest.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje význam väčšieho a 
včasnejšieho zapojenia sa sociálnych 
partnerov a všetkých zainteresovaných 
strán do tvorby, prijímania, vykonávania a 
monitorovania opatrení na podporu rastu 
a občianskych práv na jednotnom trhu.

Or. en


