
AM\1176400CS.docx PE631.706v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

6.2.2019 A8-0052/151

Pozměňovací návrh 151
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0052/2019
Nicola Danti
Program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků a evropskou statistiku
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Vnitřní trh je základním kamenem 
Unie. Od svého vzniku je významným 
prvkem přispívajícím k růstu, 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. 
Vytváří nové příležitosti a úspory 
z rozsahu pro evropské podniky, zejména 
mikropodniky a malé a střední podniky, 
a posiluje konkurenceschopnost průmyslu. 
Vnitřní trh přispěl k tvorbě pracovních míst 
a nabídl spotřebitelům větší výběr za nižší 
ceny. Nadále je hnací silou pro budování 
silnějšího, vyváženějšího 
a spravedlivějšího hospodářství. Je jedním 
z velkých úspěchů EU a nejlepším 
přínosem Unie v čím dál globalizovanějším 
světě.

(1) Vnitřní trh je základním kamenem 
Unie. Od svého vzniku je významným 
prvkem přispívajícím k růstu, 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. 
Vytváří nové příležitosti a úspory 
z rozsahu pro evropské podniky, zejména 
mikropodniky a malé a střední podniky, a 
posiluje konkurenceschopnost průmyslu, 
i když by jeho přínosy měly být rozloženy 
rovnoměrněji, neboť ne všichni občané 
z něho mají stejný prospěch. Vnitřní trh 
přispěl k tvorbě pracovních míst a nabídl 
spotřebitelům větší výběr za nižší ceny. 
Nadále je hnací silou pro budování 
silnějšího hospodářství. Je jedním 
z velkých úspěchů EU a nejlepším 
přínosem Unie v čím dál globalizovanějším 
světě.
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6.2.2019 A8-0052/152

Pozměňovací návrh 152
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0052/2019
Nicola Danti
Program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků a evropskou statistiku
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Moderní vnitřní trh podporuje 
hospodářskou soutěž a je přínosem pro 
spotřebitele, podniky i zaměstnance. Lepší 
využití neustále se vyvíjejícího vnitřního 
trhu služeb by mělo pomoci evropským 
podnikům vytvářet pracovní místa 
a přispívat k růstu přes hranice, poskytnout 
širší výběr služeb za lepší ceny a zachovat 
vysoké standardy pro spotřebitele 
a pracovníky. Za tímto účelem by měl 
program pomoci odstranit zbývající 
překážky a zajistit regulační rámec, který 
dokáže zohlednit nové inovativní obchodní 
modely.

(9) Moderní vnitřní trh podporuje 
hospodářskou soutěž a je přínosem pro 
spotřebitele, podniky i zaměstnance. Lepší 
využití neustále se vyvíjejícího vnitřního 
trhu služeb, předcházení jeho zneužívání, 
jakým je například zakládání fiktivních 
společností, a boj proti tomuto zneužívání, 
by mělo pomoci evropským podnikům 
vytvářet důstojná pracovní místa 
a přispívat k růstu přes hranice, poskytnout 
širší výběr služeb za lepší ceny a zachovat 
vysoké standardy pro spotřebitele 
a pracovníky. Za tímto účelem by měl 
program pomoci odstranit zbývající 
překážky a zajistit regulační rámec, který 
dokáže zohlednit nové inovativní obchodní 
modely.
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6.2.2019 A8-0052/153

Pozměňovací návrh 153
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0052/2019
Nicola Danti
Program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků a evropskou statistiku
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 79

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(79) V souladu s finančním nařízením, 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/201385, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/9586, 
nařízením Rady (Euratom, ES) č. 
2185/9687 a nařízením Rady (EU) 
2017/193988 mají být finanční zájmy Unie 
chráněny prostřednictvím přiměřených 
opatření, včetně prevence, odhalování, 
nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a 
podvodů, zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených či nesprávně 
použitých finančních prostředků a 
případného ukládání správních sankcí. 
Zejména může Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF) provádět v souladu 
s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 
a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 
správní vyšetřování, včetně kontrol 
a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo 
k podvodu, korupci nebo jinému 
protiprávnímu jednání poškozujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu 
s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 
evropského veřejného žalobce vyšetřovat 
a stíhat podvody a jiné trestné činy 
poškozující finanční zájmy Unie, jak je 
stanoveno ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/137189 

(79) V souladu s finančním nařízením, 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/201385, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/9586, 
nařízením Rady (Euratom, ES) č. 
2185/9687 a nařízením Rady (EU) 
2017/193988 mají být finanční zájmy Unie 
chráněny prostřednictvím přiměřených 
opatření, včetně prevence, odhalování, 
nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a 
podvodů, zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených či nesprávně 
použitých finančních prostředků a 
případného ukládání správních sankcí. 
Zejména může Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF) provádět v souladu 
s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 
a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 
správní vyšetřování, včetně kontrol 
a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo 
k podvodu, korupci nebo jinému 
protiprávnímu jednání poškozujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu s 
nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 
evropského veřejného žalobce v případě 
zúčastněných členských států vyšetřovat a 
stíhat podvody a jiné trestné činy 
poškozující finanční zájmy Unie, jak je 
stanoveno ve směrnici Evropského 
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V souladu s finančním nařízením musí 
všechny osoby nebo subjekty, které 
přijímají finanční prostředky Unie, plně 
spolupracovat při ochraně finančních 
zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, 
Úřadu evropského veřejného žalobce 
a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) 
nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, 
aby třetí osoby podílející se na vynakládání 
finančních prostředků Unie udělily 
rovnocenná práva.

parlamentu a Rady (EU) 2017/137189. 
V souladu s finančním nařízením musí 
všechny osoby nebo subjekty, které 
přijímají finanční prostředky Unie, plně 
spolupracovat při ochraně finančních 
zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, v 
případě potřeby Úřadu evropského 
veřejného žalobce a Evropskému účetnímu 
dvoru (EÚD) nezbytná práva a 
potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby 
podílející se na vynakládání finančních 
prostředků Unie udělily rovnocenná práva.

__________________ __________________
85 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 
1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 
1).

85 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 
1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 
1).

86 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

86 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

87 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům a 
jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2).

87 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům a 
jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2).

88 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 
283, 31.10.2017, s. 1).

88 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 
283, 31.10.2017, s. 1).

89 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 
proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 
29).

89 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 
proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 
29).
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6.2.2019 A8-0052/154

Pozměňovací návrh 154
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0052/2019
Nicola Danti
Program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků a evropskou statistiku
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšit fungování vnitřního trhu 
a zejména chránit občany, spotřebitele 
a podniky, především mikropodniky a malé 
a střední podniky, a posílit jejich postavení 
prosazováním práva Unie, usnadňováním 
přístupu na trh, stanovováním norem 
a podporou zdraví lidí, zvířat a 
rostlin a dobrých životních podmínek 
zvířat, jakož i posílit spolupráci mezi 
příslušnými orgány členských států 
navzájem a mezi těmito orgány a Komisí 
a decentralizovanými agenturami Unie;

a) zlepšit fungování vnitřního trhu 
a zejména chránit občany, 
spotřebitele, podniky a jejich zaměstnance, 
především mikropodniky a malé a střední 
podniky, a posílit jejich postavení 
prosazováním práva Unie, usnadňováním 
přístupu na trh, stanovováním norem 
a podporou zdraví lidí, zvířat a 
rostlin a dobrých životních podmínek 
zvířat, jakož i posílit spolupráci mezi 
příslušnými orgány členských států 
navzájem a mezi těmito orgány a Komisí 
a decentralizovanými agenturami Unie; 
jakož i posílit spolupráci mezi příslušnými 
orgány členských států navzájem a mezi 
těmito orgány a Komisí 
a decentralizovanými agenturami Unie;
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