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Pozměňovací návrh 1
Phil Prendergast

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá činnost jednotných kontaktních 
míst, která usnadňují přístup k informacím 
o možnostech podnikání v členských 
státech a v jednom vnitrostátním 
kontaktním místě centralizují veškeré 
formality potřebné pro zřízení podniku;

2. vítá činnost jednotných kontaktních 
míst, která usnadňují přístup k informacím 
o provozování podnikání v členských 
státech a v jednom vnitrostátním 
kontaktním místě centralizují veškeré 
formality a správní požadavky potřebné 
pro založení a rozšíření přeshraničního 
podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Phil Prendergast

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá pozitivní úlohu sítě SOLVIT, 
portálu Vaše Evropa – poradenství, 
Evropské podnikové sítě, Evropských 
spotřebitelských center, kontaktního centra 
Europe Direct a Evropské služby 
zaměstnanosti při poskytování řešení 
skutečných problémů na vnitřním trhu; 
vyzývá Komisi, aby nalezla způsob, jak 
zlepšit koordinaci těchto služeb a 
vyvarovat se zdvojování úsilí a zdrojů;

3. vítá pozitivní úlohu sítě SOLVIT, 
portálu Vaše Evropa – poradenství, 
Evropské podnikové sítě, Evropských 
spotřebitelských center, kontaktního centra 
Europe Direct a Evropské služby 
zaměstnanosti při poskytování informací a 
pomoci občanům, spotřebitelům 
a podnikatelům na vnitřním trhu; vyzývá 
Komisi, aby nalezla způsob, jak zlepšit 
koordinaci těchto služeb a vyvarovat se 
zdvojování úsilí a zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Heinz K. Becker
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá pozitivní úlohu sítě SOLVIT, 
portálu Vaše Evropa – poradenství, 
Evropské podnikové sítě, Evropských 
spotřebitelských center, kontaktního centra 
Europe Direct a Evropské služby 
zaměstnanosti při poskytování řešení 
skutečných problémů na vnitřním trhu; 
vyzývá Komisi, aby nalezla způsob, jak 
zlepšit koordinaci těchto služeb a 
vyvarovat se zdvojování úsilí a zdrojů;

3. vítá pozitivní úlohu sítě SOLVIT, 
portálu Vaše Evropa – poradenství, 
Evropské podnikové sítě, Evropských 
spotřebitelských center, kontaktního centra 
Europe Direct a Evropské služby 
zaměstnanosti při poskytování řešení 
skutečných problémů na vnitřním trhu; 
vyzývá Komisi, aby nalezla způsob, jak 
zlepšit koordinaci těchto služeb, vyvarovat 
se zdvojování úsilí a zdrojů a především 
zvýšit informovanost veřejnosti o všech 
těchto službách, včetně oblasti jejich 
zodpovědnosti, aby všichni občané jasně 
pochopili, které z těchto služeb by měli 
v určité situaci oslovit ;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Angelika Werthmann

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby se zaměřila na 
vytvoření jednotného kontaktního místa 
pro občany a spotřebitele prostřednictvím 
kanceláří zastoupení Evropské komise 
v jednotlivých členských státech; zastává 
názor, že jednotné kontaktní místo 
v každém členském státě by skutečně 
pomohlo zpřístupnit vnitřní trh občanům, 
spotřebitelům a podnikům;

4. vyzývá Komisi, aby se zaměřila na 
vytvoření jednotného kontaktního místa 
pro občany a spotřebitele prostřednictvím 
kanceláří zastoupení Evropské komise 
v jednotlivých členských státech; zastává 
názor, že jednotné kontaktní místo 
v každém členském státě by skutečně 
pomohlo zpřístupnit vnitřní trh 
a poskytnout tak službu, jež je vstřícná 
vůči uživatelům, je účinnější a 
neposkytuje jen pouhé informace, ale 
rovněž s občany komunikuje o tom, co 
znamená vnitřní trh a jaké nabízí 
příležitosti; to by mohlo zabránit zmatkům 
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mezi běžnými občany, spotřebiteli a 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby se zaměřila na 
vytvoření jednotného kontaktního místa 
pro občany a spotřebitele prostřednictvím 
kanceláří zastoupení Evropské komise 
v jednotlivých členských státech; zastává 
názor, že jednotné kontaktní místo 
v každém členském státě by skutečně 
pomohlo zpřístupnit vnitřní trh občanům, 
spotřebitelům a podnikům;

4. vyzývá Komisi, aby se zaměřila na 
vytvoření jednotného kontaktního místa 
pro občany a spotřebitele prostřednictvím 
kanceláří zastoupení Evropské komise 
v jednotlivých členských státech; zastává 
názor, že jednotné kontaktní místo 
v každém členském státě, které by mohlo 
svou činnost vykonávat v úzké spolupráci 
s informačními kancelářemi Evropského 
parlamentu, aby bylo zajištěno komplexní 
kontaktní místo pro každého jednotlivého 
občana, by skutečně pomohlo zpřístupnit 
vnitřní trh občanům, spotřebitelům a 
podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Nikolaos Chountis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že největší obavy občanů 
souvisejí s potřebou plné zaměstnanosti a 
vysoké úrovně kvality sociálních služeb; 
zdůrazňuje, že je nutno takové služby 
zaručit; zdůrazňuje, že mobilita 
pracovníků v různých členských státech 
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musí být dobrovolným aktem, jenž bude 
vždy spojen s plným dodržováním 
pracovních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Phil Prendergast

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že Petiční výbor Evropského 
parlamentu obdržel velké množství peticí 
týkajících se problémů, kterým občané čelí 
na vnitřním trhu, zejména pokud jde o 
nesprávné provedení nebo uplatňování 
práva EU; vyzývá Komisi, aby do své 
zprávy začlenila zjištění a výsledky peticí 
předložených parlamentnímu Petičnímu 
výboru; zdůrazňuje, že je nutné lépe 
využívat postup předkládání a 
projednávání petic ke zlepšování 
legislativního procesu EU, mimo jiné 
zlepšením informovanosti občanů o jejich
právu podat petici;

5. konstatuje, že Petiční výbor Evropského 
parlamentu obdržel velké množství peticí 
týkajících se problémů, kterým občané čelí 
na vnitřním trhu, zejména pokud jde o 
nesprávné provedení nebo uplatňování 
práva EU; vyzývá Komisi, aby do své 
zprávy začlenila zjištění a výsledky peticí 
předložených parlamentnímu Petičnímu 
výboru; zdůrazňuje, že je nutné lépe 
využívat postup předkládání a 
projednávání petic ke zlepšování 
legislativního procesu EU, zejména pokud 
jde o legislativní odstranění překážek 
přeshraničního obchodu a vymáhání práv 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Nikolaos Chountis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby jako prioritu stanovily 
dodržování a prosazování základních 
sociálních a zaměstnaneckých práv 
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občanů a aby zaručily ochranu všech 
pracovníků, a to i když jsou vysláni do 
jiného členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Nikolaos Chountis

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby pro každou z obav, 
na něž bylo poukázáno, určila příslušné 
hlavní právní předpisy EU, a tím zajistila 
občanům, spotřebitelům a podnikům 
užitečné informace a lepší porozumění 
zprávě;

6. vyzývá Komisi, aby pro každou z obav, 
na něž bylo poukázáno, určila příslušné 
hlavní právní předpisy EU, a tím zajistila 
občanům, spotřebitelům a podnikům 
užitečné a dostupnější informace o jejich 
právech na jednotném trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Phil Prendergast

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby pro každou z obav, 
na něž bylo poukázáno, vypracovala 
přehled uvádějící, kteří činitelé jsou 
odpovědní za řešení každé z hlavních 
příčin, jež byly rozpoznány;

8. vyzývá Komisi, aby pro každou z obav, 
na něž bylo poukázáno, vypracovala 
přehled uvádějící, které orgány jsou 
odpovědné za řešení každé z rozpoznaných 
hlavních příčin, a také jaká opatření se 
jeví jako náležitá pro jejich vyřešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Heinz K. Becker
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Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vybízí Komisi a členské státy, aby své 
informační kampaně v průběhu 
Evropského roku občanů 2013 zaměřily 
na oblasti obav, které souvisejí s právy 
založenými na občanství EU, protože tyto 
obavy – vzhledem ke zvolené metodice této 
zprávy – pravdivě odrážejí, co je pro 
občany EU v jejich každodenním životě na 
vnitřním trhu nejdůležitější;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Phil Prendergast

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. uznává problémy, se kterými se 
občané potýkají v oblasti přeshraničního 
bankovnictví, zejména pokud jde o 
otevírání bankovních účtů; vyzývá Komisi, 
aby předložila návrh legislativního aktu 
o přístupu k základnímu platebnímu účtu 
a o právu na tento přístup;

Or. en


