
AM\853998CS.doc PE456.800v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2010/2277(INI)

20. 1. 2011

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 33

Návrh stanoviska
Francesco De Angelis
(PE456.800v01-00)

Jednotný trh pro podniky a růst
(2010/2277(INI))



PE456.800v01-00 2/18 AM\853998CS.doc

CS

AM_Com_NonLegOpinion



AM\853998CS.doc 3/18 PE456.800v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby se
normy pro produkty staly nutnou 
podmínkou vnitřní evropské hospodářské 
soutěže, a aby uznala, že normy pro 
produkty jsou klíčovým nástrojem v oblasti 
zboží a služeb vysoké kvality
poskytovaných spotřebitelům a podnikům, 
jež mohou využívat inovační a 
mezinárodně uznávané normy;

1. uznává, že normy pro produkty jsou 
významné z hlediska fungování 
evropského vnitřního trhu, a domnívá se, 
že normy jsou klíčovým nástrojem 
pro podporu udržitelného a vysoce 
kvalitního zboží a služeb poskytovaných 
spotřebitelům a podnikům; víta návrh 
reformovat evropský systém normalizace 
a vyzývá k přijetí opatření na podporu 
transparentnosti, snížení nákladů 
a zlepšení zapojení zúčastněných stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je zásadně nutné 
přizpůsobit politiku standardizace 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií (IKT) EU vývoji trhu a politik, 
což povede ke splnění cílů evropské 
politiky vyžadujících interoperabilitu, 
k nimž patří elektronické podnikání, 
elektronický obchod, elektronická 
podpora nákladní dopravy, inteligentní 
dopravní systémy atd.;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Amalia Sartori

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že je třeba zlepšit proces 
vzájemného hodnocení směrnice o 
službách s cílem zjednodušit fungování 
jednotného trhu; domnívá se, že stávající 
zbytečné byrokratické překážky, jimž čelí 
veřejné správy členských států na 
vnitrostátní, regionální i místní úrovni, 
brání provedení všeobecných pravidel pro 
všechny členské státy;

2. konstatuje, že v zájmu účinného 
fungování jednotného trhu by proces 
vzájemného hodnocení směrnice 
o službách, který byl poprvé uskutečněn 
Komisí podle výše uvedené směrnice, 
mohl být navzdory tomu, že přinesl 
pozitivní výsledky, zlepšen, zejména co se 
týče včasného sdílení informací;

Or. it

Pozměňovací návrh 4

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že je třeba zlepšit proces 
vzájemného hodnocení směrnice o 
službách s cílem zjednodušit fungování 
jednotného trhu; domnívá se, že stávající 
zbytečné byrokratické překážky, jimž čelí 
veřejné správy členských států na 
vnitrostátní, regionální i místní úrovni, 
brání provedení všeobecných pravidel pro 
všechny členské státy;

2. konstatuje, že je třeba zlepšit proces 
vzájemného hodnocení směrnice o 
službách s cílem zjednodušit fungování 
jednotného trhu; vyzývá k posouzení 
dopadu dané směrnice na kvalitu služeb 
a ke zhodnocení manévrovacího prostoru, 
který směrnice nabízí veřejným orgánům 
k zavedení požadavků veřejného zájmu 
pro poskytovatele služeb; domnívá se, že 
stávající zbytečné byrokratické překážky, 
jimž čelí veřejné správy členských států 
na vnitrostátní, regionální i místní úrovni, 
brání provedení všeobecných pravidel pro 
všechny členské státy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 5
Patrizia Toia, Roberto Gualtieri

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. žádá Komisi a členské státy, aby při 
navrhování právních předpisů uznaly 
rozmanitost obchodních modelů v Evropě;
zdůrazňuje zejména význam sociálních 
podniků, jejichž model nelze definovat 
na základě jejich rozměrů ani jejich 
odvětví činnosti, nýbrž na základě 
respektu ke společným hodnotám, jako je 
účast sociálních partnerů, 
upřednostňování jednotlivce a sociálních 
cílů před kapitálem, ochrana 
a uplatňování zásad solidarity 
a odpovědnosti, sladění zájmů uživatelů 
s obecným zájmem, dobrovolné a otevřené 
členství, využití velké části nadbytečných 
prostředků k plnění cílů udržitelného 
rozvoje a služby poskytované členům při 
respektování obecného zájmu;

Or. it

Pozměňovací návrh 6
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že vnitřní trh 
v odvětví služeb dosud nebyl vytvořen; 
naléhavě žádá Komisi, aby v zájmu 
odstranění stávajících technických, 
administrativních a legislativních 
překážek urychlila přezkum směrnice 
o elektronických podpisech a vytvořila 
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nezbytný rámec pro vzájemné uznávání 
elektronické identifikace a ověřování 
pravosti v Evropské unii;

Or. ro

Pozměňovací návrh 7
Hermann Winkler

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že rozvoj elektronického 
obchodu na vnitřním trhu se musí zaměřit 
na problémy, s nimiž se setkávají 
spotřebitelé v digitální ekonomice, a na 
zabezpečení rovných příležitostí pro 
příjemce služeb, kteří mají odlišnou státní 
příslušnost nebo místo pobytu; zdůrazňuje, 
že je třeba zavést regulační rámec, jenž by 
prosazoval ochranu spotřebitelů v odvětví 
elektronického obchodu;

3. domnívá se, že rozvoj elektronického 
obchodu na vnitřním trhu se musí zaměřit 
na problémy, s nimiž se setkávají 
spotřebitelé v digitální ekonomice, a na 
zabezpečení rovných příležitostí pro 
příjemce služeb, kteří mají odlišnou státní 
příslušnost nebo místo pobytu; zdůrazňuje, 
že je třeba zavést regulační rámec, jenž by 
prosazoval ochranu spotřebitelů v odvětví 
elektronického obchodu; zdůrazňuje 
nicméně, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost potřebám malých a středních 
podniků, pro něž není elektronický 
obchod hlavní oblastí činnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Amalia Sartori

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že rozvoj elektronického 
obchodu na vnitřním trhu se musí zaměřit 
na problémy, s nimiž se setkávají 
spotřebitelé v digitální ekonomice, a na 
zabezpečení rovných příležitostí pro 
příjemce služeb, kteří mají odlišnou státní 
příslušnost nebo místo pobytu; zdůrazňuje, 

3. domnívá se, že zdokonalování
elektronického obchodu na vnitřním trhu se 
musí zaměřit na problémy, zejména 
na problémy právní povahy, s nimiž se 
setkávají spotřebitelé a podniky v digitální 
ekonomice; zdůrazňuje, že je třeba zavést 
regulační rámec, jenž by prosazoval rozvoj
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že je třeba zavést regulační rámec, jenž by 
prosazoval ochranu spotřebitelů v odvětví
elektronického obchodu;

elektronického obchodu, se zvláštním 
odkazem na přeshraniční obchod, a jenž 
by současně zaručil vysoký stupeň 
ochrany spotřebitelů;

Or. it

Pozměňovací návrh 9
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam vnitřního trhu 
v oblasti zadávání veřejných zakázek 
a vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, aby do roku 2015 mohlo být 
alespoň 50 % veřejných zakázek 
uskutečňováno elektronicky, v souladu se 
závazkem učiněným Komisí a členskými 
státy na ministerské konferenci 
o elektronické správě, která se konala 
v roce 2005 v Manchesteru; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 10
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. znovu opakuje, že zásada zákazu 
diskriminace v rámci vnitřního trhu 
odstraňuje požadavek ukládaný 
příslušníkům jiného členského státu 
předkládat originály dokumentů, ověřené 
kopie, doklad o státní příslušnosti nebo 
ověřené překlady dokumentů jako 
podmínku pro využívání určité služby 
nebo získání výhodnějších podmínek či 
cen;
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Or. en

Pozměňovací návrh 11
Herbert Reul

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že mají-li být dosaženy 
klimatické a energetické cíle EU, je 
zapotřebí nového fiskálního přístupu a 
snížení minimálních sazeb spotřební daně 
z emisí CO2 a z energetické hodnoty; žádá 
proto, aby Komise zajistila vhodnou 
rovnováhu mezi zdaněním energie a 
systémem obchodování s emisními 
povolenkami v EU u emisí skleníkových 
plynů a zabránila překrývání obou 
systémů;

4. domnívá se, že mají-li být dosaženy 
klimatické a energetické cíle EU, je 
zapotřebí nového přístupu; žádá proto, aby 
Komise zabránila překrývání 
s obchodováním s emisemi;

Or. de

Pozměňovací návrh 12

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že mají-li být dosaženy 
klimatické a energetické cíle EU, je 
zapotřebí nového fiskálního přístupu a 
snížení minimálních sazeb spotřební daně z 
emisí CO2 a z energetické hodnoty; žádá 
proto, aby Komise zajistila vhodnou 
rovnováhu mezi zdaněním energie a 
systémem obchodování s emisními 
povolenkami v EU u emisí skleníkových 
plynů a zabránila překrývání obou 
systémů;

4. domnívá se, že mají-li být dosaženy 
klimatické a energetické cíle EU, je 
zapotřebí nového fiskálního přístupu a 
zvýšení minimálních sazeb spotřební daně 
z emisí CO2 a z energetické hodnoty; žádá 
proto, aby Komise zajistila, aby zdanění 
energie i systém obchodování s emisními 
povolenkami v EU přispěly k plnění 
dlouhodobých cílů EU v oblasti klimatu 
a energetiky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 13
Amalia Sartori

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že Evropská unie musí 
vyvinout větší úsilí v odvětví klimatu 
a energetiky s cílem přispět k vytvoření 
plně funkčního energetického trhu 
a vhodně čelit energetickým výzvám 
budoucnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje, že mají-li být výrazně 
zvýšeny úspory energie, je zapotřebí 
vypracovat plány energetické účinnosti, a 
že bude úzce monitorovat provádění 
směrnic o ekologickém označování, 
ekodesignu, přepravě a infrastruktuře s 
cílem zajistit společný evropský rámcový 
přístup;

5. upozorňuje, že mají-li být výrazně 
zvýšeny úspory energie, je zapotřebí 
vypracovat plány energetické účinnosti, a 
že bude úzce monitorovat provádění 
směrnic o ekologickém označování, 
ekodesignu, přepravě a infrastruktuře s 
cílem zajistit společný evropský rámcový 
přístup; zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
místní a regionální orgány v tom, aby 
využívaly informační a komunikační 
technologie ve svých plánech týkajících se 
energetické účinnosti a životního 
prostředí, a je přesvědčen, že uplatnění 
IKT výrazně zvýší obchodní příležitosti 
na místní a regionální úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje, že mají-li být výrazně 
zvýšeny úspory energie, je zapotřebí 
vypracovat plány energetické účinnosti, a 
že bude úzce monitorovat provádění 
směrnic o ekologickém označování,
ekodesignu, přepravě a infrastruktuře s 
cílem zajistit společný evropský rámcový 
přístup;

5. upozorňuje, že mají-li být výrazně 
zvýšeny úspory energie, je zapotřebí 
vypracovat další plány, politiky a opatření
energetické účinnosti, a žádá Komisi, aby 
úzce monitorovala provádění příslušných 
stávajících směrnic, zejména směrnic 
o označování energetické účinnosti štítky,
ekodesignu, přepravě, budovách a 
infrastruktuře, s cílem zajistit a provádět 
společný evropský rámcový přístup; vyzývá 
Komisi, aby ambiciózní přístup zaujala i 
v nadcházející strategii o účinnosti zdrojů 
s ohledem na její cíle, politiky a nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje, že mají-li být výrazně 
zvýšeny úspory energie, je zapotřebí 
vypracovat plány energetické účinnosti, a 
že bude úzce monitorovat provádění 
směrnic o ekologickém označování, 
ekodesignu, přepravě a infrastruktuře s 
cílem zajistit společný evropský rámcový 
přístup;

5. upozorňuje, že mají-li být výrazně 
zvýšeny úspory energie, je zapotřebí 
vypracovat plány energetické účinnosti, a 
že bude úzce monitorovat provádění 
směrnic o ekologickém označování, 
ekodesignu, přepravě a infrastruktuře s 
cílem zajistit společný evropský rámcový 
přístup; zdůrazňuje, že východní evropská 
infrastruktura by měla být posílena 
po vzoru infrastruktury členských států 
západní Evropy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Hermann Winkler

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá návrh na změnu iniciativy týkající 
se MSP (tj. iniciativy na podporu malých 
a středních podniků, „Small Business Act“) 
s cílem úzce ji propojit se strategií 2020, 
lituje však skutečnosti, že role MSP není 
dostatečně zdůrazněna;

6. vítá návrh na přezkum iniciativy týkající 
se MSP (tj. iniciativy na podporu malých 
a středních podniků, „Small Business Act“) 
s cílem úzce ji propojit se strategií 2020, 
lituje však skutečnosti, že role MSP není 
v návrzích Komise na dokonalejší vnitřní 
trh dostatečně zdůrazněna; zastává názor, 
že na typické MSP v Evropě se zaměřuje 
příliš málo návrhů;

Or. de

Pozměňovací návrh 18

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá návrh na změnu iniciativy týkající 
se MSP (tj. iniciativy na podporu malých 
a středních podniků, „Small Business Act“) 
s cílem úzce ji propojit se strategií 2020, 
lituje však skutečnosti, že role MSP není 
dostatečně zdůrazněna;

6. vítá návrh na změnu iniciativy týkající 
se MSP (tj. iniciativy na podporu malých 
a středních podniků, „Small Business Act“) 
s cílem úzce ji propojit se strategií 2020, 
lituje však skutečnosti, že role MSP není 
dostatečně zdůrazněna; vítá návrh na 
přijetí akčního plánu pro přístup MSP 
na kapitálové trhy a vyzývá k podpoře 
inovačních finančních mechanismů 
zaměřených na inovační MSP;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá návrh na změnu iniciativy týkající 
se MSP (tj. iniciativy na podporu malých 
a středních podniků, „Small Business Act“) 
s cílem úzce ji propojit se strategií 2020, 
lituje však skutečnosti, že role MSP není 
dostatečně zdůrazněna;

6. vítá návrh na změnu iniciativy týkající 
se MSP (tj. iniciativy na podporu malých 
a středních podniků, „Small Business Act“) 
s cílem úzce ji propojit se strategií 2020, 
lituje však skutečnosti, že role MSP, 
a zejména mikropodniků, není dostatečně 
zdůrazněna; zdůrazňuje, že je důležité 
uskutečnit návrhy skupiny na vysoké 
úrovni pro snížení administrativní zátěže; 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Amalia Sartori

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá návrh na změnu iniciativy týkající 
se MSP (tj. iniciativy na podporu malých 
a středních podniků, „Small Business Act“) 
s cílem úzce ji propojit se strategií 2020, 
lituje však skutečnosti, že role MSP není 
dostatečně zdůrazněna;

6. vítá návrh na změnu iniciativy týkající 
se MSP (tj. iniciativy na podporu malých 
a středních podniků, „Small Business Act“) 
s cílem úzce ji propojit se strategií Evropa 
2020 a vyzývá Komisi, aby řádně 
zohledňovala klíčovou úlohu MSP 
v Evropě;

Or. it

Pozměňovací návrh 21
Hermann Winkler

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

6a. vítá plány Komise uskutečnit 
modernizaci systému daně z přidané 
hodnoty EU; zdůrazňuje, že je zejména 
třeba zjednodušit pravidla, především 
pravidla týkající se MSP a odpočtu daně 
na vstupu, a tak výrazně snížit náklady 
na plnění požadavků; 

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. velmi vážně posuzuje skutečnost, že 
12 % DPH zůstává na úrovni Evropské 
unie nevybráno, a vyzývá Komisi, aby 
v zájmu odstranění stávajících nedostatků 
systému urychlila zavedení iniciativy 
„elektronické faktury“;

Or. ro

Pozměňovací návrh 23
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby urychlila 
vysokorychlostní širokopásmové připojení 
v regionech EU s cílem zajistit co největší 
účast MSP na digitalizovaném vnitřním 
trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. znovu potvrzuje, že právo provozovat 
profesi v jiném členském státě je jednou ze 
základních svobod zakotvenou ve Smlouvě 
a nezbytnou podmínkou pro vysoce 
konkurenční sociálně tržní hospodářství, 
a vyzývá Komisi a členské státy, aby 
odstranily všechny stávající překážky 
bránící volnému pohybu pracovníků; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 25

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU 
dosáhla větší autonomie v oblasti dodávek 
energie, a vyzývá Komisi, aby 
diverzifikovala trasy pro přepravu energie, 
a to uplatněním regionálního přístupu, 
konkrétně ve středomořských zemích; dále 
žádá Komisi, aby zlepšila integraci energie 
z obnovitelných zdrojů, a zdůrazňuje, že je 
třeba, aby se inteligentní rozvodné sítě 
staly efektivnějšími; je rovněž toho názoru, 
že vydávání povolení musí být efektivnější 
a transparentnější;

7. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU 
dosáhla větší autonomie v oblasti energie, a 
domnívá se, že přístup založený 
na regionálním seskupování v kontextu 
vnitřního trhu s energií by měl tuto 
autonomii usnadnit; dále žádá Komisi, 
aby zlepšila integraci energie z 
obnovitelných zdrojů, a zdůrazňuje, že je 
třeba, aby se inteligentní rozvodné sítě 
staly efektivnějšími; je rovněž toho názoru, 
že provádění mechanismů spolupráce
musí být efektivnější a transparentnější;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU 
dosáhla větší autonomie v oblasti dodávek 
energie, a vyzývá Komisi, aby 
diverzifikovala trasy pro přepravu energie, 
a to uplatněním regionálního přístupu, 
konkrétně ve středomořských zemích; dále 
žádá Komisi, aby zlepšila integraci energie 
z obnovitelných zdrojů, a zdůrazňuje, že je 
třeba, aby se inteligentní rozvodné sítě 
staly efektivnějšími; je rovněž toho názoru, 
že vydávání povolení musí být efektivnější 
a transparentnější;

7. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU 
dosáhla větší autonomie v oblasti dodávek 
energie, a vyzývá Komisi, aby 
diverzifikovala trasy pro přepravu energie, 
a to uplatněním regionálního přístupu, 
konkrétně ve středomořských zemích 
a zemích střední Evropy; dále žádá 
Komisi, aby zlepšila integraci energie z 
obnovitelných zdrojů, a zdůrazňuje, že je 
třeba, aby se inteligentní rozvodné sítě 
staly efektivnějšími; je rovněž toho názoru, 
že vydávání povolení musí být efektivnější 
a transparentnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Amalia Sartori

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je třeba větší koordinace 
a harmonizace při využívání evropského 
rádiového spektra; obhajuje myšlenku, že 
je třeba zohledňovat zájmy v oblasti 
hospodářství, bezpečnosti a veřejného 
zdraví; je toho názoru, že při správě 
frekvencí je nutné prosazovat pluralitu 
sdělovacích prostředků;

8. zdůrazňuje, že je třeba větší koordinace 
a harmonizace při využívání evropského 
rádiového spektra, a očekává lepší využití 
tohoto spektra s cílem snížit ceny pro 
konečné uživatele;

Or. it
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Pozměňovací návrh 28
Hermann Winkler

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vítá návrh Komise posílit dialog 
s občanskou společností v podobě 
konzultací; poukazuje nicméně na to, že 
většina nezbytných nástrojů je již 
k dispozici, neboť Komise se v rámci 
svých pokynů pro posouzení dopadu již 
před časem zavázala k tomu, že bude lépe 
předvídat dopady svých legislativních 
návrhů z různých úhlů pohledu; znovu 
zdůrazňuje, že je důležité, aby orgány EU 
konzultovaly se zúčastněnými stranami, 
jednak z důvodu získání odborných 
znalostí, ale rovněž v zájmu zajištění 
transparentnosti a proto, aby jejich 
činnosti byly lépe přijaty občany; 

Or. de

Pozměňovací návrh 29

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá k přijetí pružného patentového 
systému, který přispěje k technologické 
inovaci tím, že se bude zabývat 
společenskými problémy, jako jsou 
demografické změny a změna klimatu; 
připomíná proto, že patentový systém EU 
by měl vydávat kvalitní a nikoli pouze 
levnější patenty; upozorňuje na výhody 
přístupů založených na spolupráci, jako 
jsou uskupení, otevřené inovace 
a využívání společných patentových 
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platforem a patentových sdružení;  

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje, že rámcová směrnice 
o správě autorských práv by neměla 
omezovat práva uživatelů, ale naopak 
podporovat vznik inovačních obchodních 
modelů tak, aby přispívala k vytváření 
elektronického obsahu a hodnotných 
služeb; 

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. vítá iniciativu týkající se ekologické 
stopy výrobků a naléhavě vyzývá Komisi, 
aby urychleně vytvořila účinný společný 
systém hodnocení a označování;

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 8 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8d. uznává, že zadávání veřejných zakázek 
je účinným nástrojem podpory inovací 
a toho, aby na trh byly uváděny udržitelné 
výrobky a služby; vítá záměr Komise 
přezkoumat a zjednodušit pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek a zdůrazňuje, 
že tento proces by neměl ohrozit, ale 
naopak posílit schopnost veřejných 
orgánů zahrnout do svých nabídkových 
řízení kritéria obecného zájmu, jako jsou 
kritéria v oblasti životního prostředí 
a sociální kritéria;

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8e. zdůrazňuje, že udržitelnost je třeba 
považovat za hlavní kritérium při 
uskutečňování průmyslových změn, 
a proto požaduje, aby toto hledisko bylo 
zohledněno při konzultacích týkajících se 
evropského rámce pro pokročilé 
plánování průmyslové restrukturalizace;

Or. en


