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Pozměňovací návrh 12
Mireille D'Ornano

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 nedokázal přinést 
růst, konkurenceschopnost ani očekávaná 
pracovní místa.

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Stefan Eck

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 

(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. Nadále je 
hnací silou pro budování silnějšího 
hospodářství. Je jedním z velkých úspěchů 
EU a nejlepším přínosem Unie v čím dál 
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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.

globalizovanějším světě.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Luke Ming Flanagan

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.

(Netýká se českého znění.)            

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Stefan Eck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh



AM\1168580CS.docx 5/61 PE629.600v02-00

CS

(3) Fungování vnitřního trhu se opírá
o rozsáhlý soubor právních předpisů Unie. 
To se týká zejména konkurenceschopnosti, 
normalizace, ochrany spotřebitele, dozoru 
nad trhem a regulace potravinového 
řetězce, ale také pravidel upravujících 
hospodářskou činnost, obchodní a finanční 
transakce a prosazování spravedlivé 
hospodářské soutěže zajišťující rovné 
podmínky, které jsou pro fungování 
vnitřního trhu nezbytné.

(3) Fungování vnitřního trhu se opírá
o rozsáhlý soubor právních předpisů Unie. 
To se týká zejména konkurenceschopnosti, 
normalizace, ochrany spotřebitele, ochrany 
životního prostředí, ochrany životních 
podmínek zvířat, dozoru nad trhem
a regulace potravinového řetězce, 
udržitelnosti hospodářství, ale také 
pravidel upravujících hospodářskou 
činnost, obchodní a finanční transakce
a prosazování spravedlivé hospodářské 
soutěže zajišťující rovné podmínky, které 
jsou pro fungování vnitřního trhu nezbytné.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na cestě k řádnému fungování 
vnitřního trhu však stále stojí překážky
a nové překážky vznikají. Přijetí pravidel je 
pouze prvním krokem, ale zajistit, aby 
fungovala, je stejně tak důležité. Je to 
vlastně otázka důvěry občanů v Unii, v její 
schopnost dosahovat výsledků a vytvářet 
pracovní místa, přispívat k růstu
a současně chránit veřejný zájem.

(4) Na cestě k řádnému fungování 
vnitřního trhu však stále stojí překážky
a nové překážky vznikají. Přijetí pravidel je 
pouze prvním krokem, ale spravedlivé 
uplatňování všech takových pravidel je 
stejně tak důležité. Je to vlastně otázka 
důvěry občanů v Unii, v její schopnost 
dosahovat výsledků a vytvářet udržitelný 
růst a smysluplná pracovní místa, která 
jsou v souladu se stávajícími pracovními 
právy v Unii a pracovněprávními předpisy 
Unie, a současně chránit veřejný zájem.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na cestě k řádnému fungování 
vnitřního trhu však stále stojí překážky
a nové překážky vznikají. Přijetí pravidel je 
pouze prvním krokem, ale zajistit, aby 
fungovala, je stejně tak důležité. Je to 
vlastně otázka důvěry občanů v Unii, v její 
schopnost dosahovat výsledků a vytvářet 
pracovní místa, přispívat k růstu a současně 
chránit veřejný zájem.

(4) Na cestě k řádnému fungování 
vnitřního trhu stojí i v současnosti
překážky a nové překážky vznikají. Přijetí 
pravidel je pouze prvním krokem, ale 
zajistit, aby fungovala, je stejně tak 
důležité. Je to vlastně otázka důvěry 
občanů v Unii, v její schopnost dosahovat 
výsledků a vytvářet pracovní místa, 
přispívat k růstu a současně chránit veřejný 
zájem. V těchto oblastech jsou očekávání 
občanů v současnosti ve velké míře 
nenaplněna.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na cestě k řádnému fungování 
vnitřního trhu však stále stojí překážky
a nové překážky vznikají. Přijetí pravidel je 
pouze prvním krokem, ale zajistit, aby 
fungovala, je stejně tak důležité. Je to 
vlastně otázka důvěry občanů v Unii, v její 
schopnost dosahovat výsledků a vytvářet 
pracovní místa, přispívat k růstu a současně 
chránit veřejný zájem.

(4) Na cestě k řádnému fungování 
vnitřního trhu však stále stojí překážky
a nové překážky vznikají. Přijetí pravidel je 
pouze prvním krokem, ale zajistit, aby 
fungovala, je stejně tak důležité. Je to 
vlastně otázka důvěry občanů v Unii, v její 
schopnost dosahovat výsledků a vytvářet 
pracovní místa, přispívat k růstu a současně 
chránit veřejný zájem, přičemž tato důvěra 
byla ve velké míře oslabena 
hospodářskými a sociálními neúspěchy 
Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Stefan Eck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4



AM\1168580CS.docx 7/61 PE629.600v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na cestě k řádnému fungování 
vnitřního trhu však stále stojí překážky
a nové překážky vznikají. Přijetí pravidel je 
pouze prvním krokem, ale zajistit, aby 
fungovala, je stejně tak důležité. Je to 
vlastně otázka důvěry občanů v Unii, v její 
schopnost dosahovat výsledků a vytvářet 
pracovní místa, přispívat k růstu a současně 
chránit veřejný zájem.

(4) Na cestě k řádnému fungování 
vnitřního trhu však stále stojí překážky
a nové překážky vznikají. Přijetí pravidel je 
pouze prvním krokem, ale zajistit, aby 
fungovala, je stejně tak důležité. Je to 
vlastně otázka důvěry občanů v Unii, v její 
schopnost dosahovat výsledků a vytvářet 
pracovní místa, přispívat k růstu a současně 
chránit veřejný zájem a planetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Stefan Eck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V současné době existuje několik 
programů pro akce Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti podniků, včetně 
malých a středních podniků, ochrany 
spotřebitelů a koncových uživatelů 
finančních služeb, tvorby politik týkajících 
se finančních služeb a potravinového 
řetězce. Některé další činnosti jsou 
financovány přímo v rámci rozpočtových 
položek pro vnitřní trh. Je nutné 
zjednodušit součinnost mezi různými 
opatřeními, využívat jich a stanovit 
flexibilnější a agilnější rámec pro 
financování činností, jejichž cílem je 
dosáhnout řádného fungování vnitřního 
trhu nákladově nejefektivnějším způsobem. 
Je proto nezbytné zavést nový program, 
který by spojoval činnosti financované
v rámci jiných uvedených programů
a jiných příslušných rozpočtových položek. 
Program by měl zahrnovat také nové 
iniciativy, jejichž cílem je zlepšit 
fungování vnitřního trhu.

(5) V současné době existuje několik 
programů pro akce Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti podniků, včetně 
malých a středních podniků, ochrany 
spotřebitelů a koncových uživatelů 
finančních služeb, tvorby politik týkajících 
se finančních služeb a potravinového 
řetězce. Některé další činnosti jsou 
financovány přímo v rámci rozpočtových 
položek pro vnitřní trh. Je nutné 
zjednodušit součinnost mezi různými 
opatřeními, využívat jich a stanovit
flexibilnější a agilnější rámec pro 
financování činností, jejichž cílem je 
dosáhnout řádného fungování vnitřního 
trhu nákladově nejefektivnějším způsobem,
a současně chránit veřejný zájem bez 
poškození životního prostředí a bez snah
o porušení předpisů EU v otázkách 
plýtvání potravinami a podvodů
v potravinářství, dobrých životních 
podmínek zvířat, úředních kontrol a boje 
proti onemocněními lidí a zvířat.
Je proto nezbytné zavést nový program, 
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který by spojoval činnosti financované
v rámci jiných uvedených programů
a jiných příslušných rozpočtových položek. 
Program by měl zahrnovat také nové 
iniciativy, jejichž cílem je zlepšit 
fungování vnitřního trhu a zvýšit úroveň 
ochrany zdraví lidí a zvířat, důstojnosti 
zvířat coby vnímajících bytostí a životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V současné době existuje několik 
programů pro akce Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti podniků, včetně 
malých a středních podniků, ochrany 
spotřebitelů a koncových uživatelů 
finančních služeb, tvorby politik týkajících 
se finančních služeb a potravinového 
řetězce. Některé další činnosti jsou 
financovány přímo v rámci rozpočtových 
položek pro vnitřní trh. Je nutné 
zjednodušit součinnost mezi různými 
opatřeními, využívat jich a stanovit 
flexibilnější a agilnější rámec pro 
financování činností, jejichž cílem je 
dosáhnout řádného fungování vnitřního 
trhu nákladově nejefektivnějším způsobem. 
Je proto nezbytné zavést nový program, 
který by spojoval činnosti financované
v rámci jiných uvedených programů
a jiných příslušných rozpočtových položek. 
Program by měl zahrnovat také nové 
iniciativy, jejichž cílem je zlepšit 
fungování vnitřního trhu.

(Netýká se českého znění.)          

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Bolesław G. Piecha

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vývoj, vypracovávání a šíření 
evropské statistiky je předmětem 
samostatného evropského statistického 
programu zavedeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 99/201347. V zájmu zajištění kontinuity 
vypracovávání a šíření evropské statistiky 
by měl nový program rovněž zahrnovat 
činnosti, na něž se vztahuje evropský 
statistický program, tím, že poskytne rámec 
pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské 
statistiky. Nový program by měl stanovit 
finanční rámec pro evropskou statistiku
s cílem poskytovat vysoce kvalitní, 
srovnatelnou a spolehlivou statistiku
o Evropě, o kterou by se opírala tvorba, 
provádění, monitorování a hodnocení 
všech politik Unie.

(6) Vývoj, vypracovávání a šíření 
evropské statistiky je předmětem 
samostatného evropského statistického 
programu zavedeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 99/201347. V zájmu zajištění kontinuity 
vypracovávání a šíření evropské statistiky 
by měl nový program rovněž zahrnovat 
činnosti, na něž se vztahuje evropský 
statistický program, tím, že poskytne rámec 
pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské 
statistiky. Nový program by měl stanovit 
finanční rámec pro evropskou statistiku
s cílem poskytovat vysoce kvalitní, 
srovnatelnou a spolehlivou statistiku
o Evropě, o kterou by se opírala tvorba, 
provádění, monitorování a hodnocení 
všech politik Unie. Rozvoj statistik by 
neměl vést k větší administrativní zátěži 
ani podniků, ani veřejných subjektů.

_________________ _________________

47 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013
o evropském statistickém programu na 
období let 2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 
9.2.2013, s. 12).

47 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013
o evropském statistickém programu na 
období let 2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 
9.2.2013, s. 12).

Or. pl

Pozměňovací návrh 23
Stefan Eck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vývoj, vypracovávání a šíření (6) Vývoj, vypracovávání a šíření 
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evropské statistiky je předmětem 
samostatného evropského statistického 
programu zavedeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 99/201347. V zájmu zajištění kontinuity 
vypracovávání a šíření evropské statistiky 
by měl nový program rovněž zahrnovat 
činnosti, na něž se vztahuje evropský 
statistický program, tím, že poskytne rámec 
pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské 
statistiky. Nový program by měl stanovit 
finanční rámec pro evropskou statistiku
s cílem poskytovat vysoce kvalitní, 
srovnatelnou a spolehlivou statistiku
o Evropě, o kterou by se opírala tvorba, 
provádění, monitorování a hodnocení 
všech politik Unie.

evropské statistiky je předmětem 
samostatného evropského statistického 
programu zavedeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 99/201347. V zájmu zajištění kontinuity 
vypracovávání a šíření evropské statistiky 
by měl nový program rovněž zahrnovat 
činnosti, na něž se vztahuje evropský 
statistický program, tím, že poskytne rámec 
pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské 
statistiky. Nový program by měl stanovit 
finanční rámec pro evropskou statistiku
s cílem poskytovat široké veřejnosti
a všem ekonomickým i sociálním 
zúčastněným stranám a veřejné správě 
vysoce kvalitní, srovnatelnou a spolehlivou 
statistiku o Evropě, o kterou by se opírala 
tvorba, provádění, monitorování
a hodnocení všech politik Unie.

_________________ _________________

47Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013
o evropském statistickém programu na 
období let 2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 
9.2.2013, s. 12).

47Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013
o evropském statistickém programu na 
období let 2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 
9.2.2013, s. 12).

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Stefan Eck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Program by měl podporovat tvorbu, 
provádění a prosazování právních předpisů 
Unie, které jsou základem pro řádné 
fungování vnitřního trhu. Dále by měl 
podporovat vytváření vhodných podmínek
k posílení postavení všech subjektů na 
vnitřním trhu: podniků, občanů včetně 
spotřebitelů, občanské společnosti
a veřejných orgánů. Za tímto účelem by 
měl usilovat o zajištění 

(8) Program by měl podporovat tvorbu, 
provádění a prosazování právních předpisů 
Unie, které jsou základem pro řádné 
fungování vnitřního trhu. Dále by měl 
podporovat vytváření vhodných podmínek
k posílení postavení všech subjektů na 
vnitřním trhu: podniků, občanů včetně 
spotřebitelů, občanské společnosti
a veřejných orgánů. Za tímto účelem by 
měl usilovat o zajištění 
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konkurenceschopnosti podniků, a zejména 
malých a středních podniků, ale také 
podporovat prosazování pravidel týkajících 
se ochrany a bezpečnosti spotřebitele
a zvyšování informovanosti podniků
a jednotlivců tím, že jim poskytne správné 
nástroje, poznatky a kompetence, aby 
mohli činit informovaná rozhodnutí
a posilovat svou účast na tvorbě politik 
Unie. Program by měl dále posílit 
regulační a správní spolupráci, zejména 
výměnou osvědčených postupů, 
budováním znalostních a kompetenčních 
základen, včetně využívání strategického 
zadávání veřejných zakázek. Program by 
měl rovněž usilovat o podporu tvorby 
vysoce kvalitních mezinárodních norem, 
které jsou základem pro provádění 
právních předpisů Unie. To také zahrnuje 
stanovení norem v oblasti účetního 
výkaznictví a auditu, čímž se přispěje
k transparentnosti a dobrému fungování 
kapitálových trhů Unie a ke zvýšení 
ochrany investorů. Program by měl 
podporovat tvorbu pravidel a stanovování 
norem také tím, že zajistí co nejširší 
zapojení zúčastněných stran. Cílem 
programu by měla být též podpora 
provádění a prosazování právních předpisů 
Unie, které stanoví vysokou úroveň zdraví 
lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci
a zlepšování životních podmínek zvířat.

konkurenceschopnosti podniků, a zejména 
malých a středních podniků, ale také 
podporovat prosazování pravidel týkajících 
se ochrany a bezpečnosti spotřebitele
a zvyšování informovanosti podniků
a jednotlivců tím, že jim poskytne správné 
nástroje, poznatky a kompetence, aby 
mohli činit informovaná rozhodnutí
a posilovat svou účast na tvorbě politik 
Unie. Program by měl dále posílit 
regulační a správní spolupráci, zejména 
výměnou osvědčených postupů, 
budováním znalostních a kompetenčních 
základen, včetně využívání strategického 
zadávání veřejných zakázek. Program by 
měl rovněž usilovat o podporu tvorby 
vysoce kvalitních mezinárodních norem, 
které jsou základem pro provádění 
právních předpisů Unie. To také zahrnuje 
stanovení norem v oblasti účetního 
výkaznictví a auditu, čímž se přispěje
k transparentnosti a dobrému fungování 
kapitálových trhů Unie a ke zvýšení 
ochrany investorů, spotřebitelů a zvířat. 
Program by měl podporovat tvorbu 
pravidel a stanovování norem také tím, že 
zajistí co nejširší zapojení zúčastněných 
stran. Cílem programu by měla být též 
podpora provádění a prosazování právních 
předpisů Unie, které stanoví vysokou 
úroveň zdraví lidí, zvířat a rostlin
v potravinovém řetězci a zlepšování 
životních podmínek zvířat.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Program by měl podporovat tvorbu, 
provádění a prosazování právních předpisů 
Unie, které jsou základem pro řádné 

(8) Program by měl podporovat tvorbu, 
provádění a prosazování právních předpisů 
Unie, které jsou základem pro řádné 
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fungování vnitřního trhu. Dále by měl 
podporovat vytváření vhodných podmínek
k posílení postavení všech subjektů na 
vnitřním trhu: podniků, občanů včetně 
spotřebitelů, občanské společnosti
a veřejných orgánů. Za tímto účelem by 
měl usilovat o zajištění 
konkurenceschopnosti podniků, a zejména 
malých a středních podniků, ale také
podporovat prosazování pravidel týkajících 
se ochrany a bezpečnosti spotřebitele
a zvyšování informovanosti podniků
a jednotlivců tím, že jim poskytne správné 
nástroje, poznatky a kompetence, aby 
mohli činit informovaná rozhodnutí
a posilovat svou účast na tvorbě politik 
Unie. Program by měl dále posílit 
regulační a správní spolupráci, zejména 
výměnou osvědčených postupů, 
budováním znalostních a kompetenčních 
základen, včetně využívání strategického 
zadávání veřejných zakázek. Program by 
měl rovněž usilovat o podporu tvorby
vysoce kvalitních mezinárodních norem, 
které jsou základem pro provádění 
právních předpisů Unie. To také zahrnuje 
stanovení norem v oblasti účetního 
výkaznictví a auditu, čímž se přispěje
k transparentnosti a dobrému fungování 
kapitálových trhů Unie a ke zvýšení 
ochrany investorů. Program by měl
podporovat tvorbu pravidel a stanovování 
norem také tím, že zajistí co nejširší 
zapojení zúčastněných stran. Cílem 
programu by měla být též podpora
provádění a prosazování právních předpisů 
Unie, které stanoví vysokou úroveň zdraví 
lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci
a zlepšování životních podmínek zvířat.

fungování vnitřního trhu. Dále by měl 
podporovat vytváření vhodných podmínek
k posílení postavení všech subjektů na 
vnitřním trhu: podniků, občanů včetně 
spotřebitelů, občanské společnosti
a veřejných orgánů. Za tímto účelem by 
měl sledovat tyto cíle:
1) zajistit konkurenceschopnost podniků, 
zejména malých a středních podniků;
2) podporovat prosazování pravidel 
týkajících se ochrany a bezpečnosti 
spotřebitele a zvyšování informovanosti 
podniků a jednotlivců tím, že jim poskytne 
správné nástroje, poznatky a kompetence, 
aby mohli činit informovaná rozhodnutí
a posilovat svou účast na tvorbě politik 
Unie;
3) posílit regulační a správní spolupráci, 
zejména výměnou osvědčených postupů, 
budováním znalostních a kompetenčních 
základen, včetně využívání strategického 
zadávání veřejných zakázek;
4) podporovat tvorbu vysoce kvalitních 
mezinárodních norem, které jsou základem 
pro provádění právních předpisů Unie. To 
zahrnuje stanovení norem v oblasti 
účetního výkaznictví a auditu, čímž se 
přispěje k transparentnosti a řádnému
fungování kapitálových trhů Unie a ke 
zvýšení ochrany investorů;
5) podporovat tvorbu pravidel
a stanovování norem také tím, že se zajistí 
co nejširší zapojení zúčastněných stran;
6) podporovat provádění a prosazování 
právních předpisů Unie, které stanoví 
vysokou úroveň zdraví lidí, zvířat a rostlin
v potravinovém řetězci a zlepšování 
životních podmínek zvířat.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Program by měl podporovat tvorbu, 
provádění a prosazování právních předpisů 
Unie, které jsou základem pro řádné 
fungování vnitřního trhu. Dále by měl 
podporovat vytváření vhodných podmínek
k posílení postavení všech subjektů na 
vnitřním trhu: podniků, občanů včetně 
spotřebitelů, občanské společnosti
a veřejných orgánů. Za tímto účelem by 
měl usilovat o zajištění 
konkurenceschopnosti podniků, a zejména 
malých a středních podniků, ale také 
podporovat prosazování pravidel týkajících 
se ochrany a bezpečnosti spotřebitele
a zvyšování informovanosti podniků
a jednotlivců tím, že jim poskytne správné 
nástroje, poznatky a kompetence, aby 
mohli činit informovaná rozhodnutí
a posilovat svou účast na tvorbě politik 
Unie. Program by měl dále posílit 
regulační a správní spolupráci, zejména 
výměnou osvědčených postupů, 
budováním znalostních a kompetenčních 
základen, včetně využívání strategického 
zadávání veřejných zakázek. Program by 
měl rovněž usilovat o podporu tvorby 
vysoce kvalitních mezinárodních norem, 
které jsou základem pro provádění 
právních předpisů Unie. To také zahrnuje 
stanovení norem v oblasti účetního 
výkaznictví a auditu, čímž se přispěje
k transparentnosti a dobrému fungování 
kapitálových trhů Unie a ke zvýšení 
ochrany investorů. Program by měl 
podporovat tvorbu pravidel a stanovování 
norem také tím, že zajistí co nejširší 
zapojení zúčastněných stran. Cílem 
programu by měla být též podpora 
provádění a prosazování právních předpisů 
Unie, které stanoví vysokou úroveň zdraví 
lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci
a zlepšování životních podmínek zvířat.

(8) Program by měl podporovat tvorbu, 
provádění a prosazování právních předpisů 
Unie, které jsou základem pro řádné 
fungování vnitřního trhu. Dále by měl 
podporovat vytváření vhodných podmínek
k posílení postavení všech subjektů na 
vnitřním trhu: podniků, občanů včetně 
spotřebitelů, občanské společnosti
a veřejných orgánů. Za tímto účelem by 
měl usilovat o zajištění 
konkurenceschopnosti podniků, a zejména 
malých a středních podniků, ale také 
podporovat prosazování pravidel týkajících 
se ochrany a bezpečnosti spotřebitele
a zvyšování informovanosti podniků
a jednotlivců tím, že jim poskytne správné 
nástroje, poznatky a kompetence, aby 
mohli činit informovaná rozhodnutí
a posilovat svou účast na tvorbě politik 
Unie. Program by měl dále posílit 
regulační a správní spolupráci, zejména 
výměnou osvědčených postupů, 
budováním znalostních a kompetenčních 
základen, včetně využívání strategického 
zadávání veřejných zakázek. Program by 
měl rovněž usilovat o podporu tvorby 
vysoce kvalitních mezinárodních norem, 
které jsou základem pro provádění 
právních předpisů Unie. To také zahrnuje 
stanovení norem v oblasti účetního 
výkaznictví a auditu, čímž se přispěje
k transparentnosti a dobrému fungování 
kapitálových trhů Unie a ke zvýšení 
ochrany investorů. Program by měl 
podporovat tvorbu pravidel a stanovování 
norem také tím, že zajistí co nejširší 
zapojení zúčastněných stran. Cílem 
programu by měla být též podpora 
provádění a prosazování právních předpisů 
Unie, které stanoví vysokou úroveň zdraví 
lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci
a zlepšování životních podmínek zvířat.
Požadavky občanů v souvislosti s těmito 
otázkami nejsou v současnosti z velké 
části uspokojeny.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Stefan Eck

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, je přínosem pro 
spotřebitele, podniky i zaměstnance
a zohledňuje předpisy EU v oblasti 
životního prostředí a životních podmínek 
zvířat. 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, pracovníky, životní prostředí
a zvířata. Za tímto účelem by měl program 
pomoci zajistit regulační rámec, který 
dokáže zohlednit nové inovativní obchodní 
modely.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Luke Ming Flanagan

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

(9) Moderní vnitřní trh podporuje 
hospodářskou soutěž a měl by být přínosný
pro producenty, spotřebitele, podniky
i zaměstnance. Lepší využití neustále se 
vyvíjejícího vnitřního trhu služeb by mělo 
pomoci evropským podnikům vytvářet 
smysluplná pracovní místa, která jsou
v souladu se stávajícími pracovními právy
v Unii a pracovněprávními předpisy Unie,
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a pracovníky. Za tímto účelem by měl 
program pomoci odstranit zbývající 
překážky a zajistit regulační rámec, který 
dokáže zohlednit nové inovativní obchodní 
modely.

a přispívat k růstu přes hranice, a současně 
nabídnout širší výběr služeb za lepší ceny
a zachovat vysoké standardy pro 
producenty, spotřebitele a pracovníky. Za 
tímto účelem by měl program pomoci 
odstranit zbývající překážky a zajistit 
regulační rámec, který bude splňovat 
všechny výše uvedené standardy a dokáže 
zohlednit nové inovativní obchodní 
modely.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Mireille D'Ornano

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 by měl 
podporovat hospodářskou soutěž a být
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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Nové výzvy v oblasti regulace
a prosazování právních předpisů souvisejí
s rychle se měnícím prostředím digitální 
revoluce, pokud jde například o otázky 
kybernetické bezpečnosti, internetu věcí 
nebo umělé inteligence. V případě škody 
mají přísná pravidla v oblasti bezpečnosti 
výrobků a odpovědnosti stěžejní úlohu, 
neboť zajistí následná politická opatření, 
která evropským občanům – včetně 
spotřebitelů a podniků – umožní, aby 
výhod uvedených pravidel využívali. 
Program by měl tudíž přispět k rychlému 
přizpůsobení a prosazování režimu Unie 
upravujícímu odpovědnost za výrobky, 
který podporuje inovace.

(11) Nové výzvy v oblasti regulace
a prosazování právních předpisů souvisejí
s rychle se měnícím prostředím digitální 
revoluce, pokud jde například o otázky 
kybernetické bezpečnosti, internetu věcí 
nebo umělé inteligence. V případě škody 
mají přísná pravidla v oblasti bezpečnosti 
výrobků a odpovědnosti stěžejní úlohu, 
neboť zajistí následná politická opatření, 
která evropským občanům – včetně 
producentů, spotřebitelů a podniků –
umožní, aby výhod uvedených pravidel 
využívali. Program by měl tudíž přispět
k rychlému přizpůsobení a prosazování 
režimu Unie upravujícímu odpovědnost za 
výrobky, který podporuje inovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Uvádění výrobků, jež nejsou
v souladu s právem Unie, na trh 
znevýhodňuje ty, jejichž výrobky
v souladu s předpisy jsou, a může ohrozit 
spotřebitele. Mnoho podnikatelů 
nedodržuje pravidla buď proto, že o nich 
nevědí, anebo úmyslně, aby získali 
konkurenční výhodu. Orgány dozoru nad 
trhem často nemají dostatek finančních 
prostředků a jejich působnost sahá jen po 
hranice vlastního státu, zatímco 
podnikatelé obchodují na úrovni Unie či 
dokonce na celosvětové úrovni. Zejména
v případě elektronického obchodu mají 
orgány dozoru nad trhem velké potíže 
vysledovat výrobky dovezené ze třetích 
zemí, které nejsou v souladu s právními 
předpisy, a označit odpovědný subjekt

(12) Uvádění výrobků, jež nejsou
v souladu s právem Unie, na trh 
znevýhodňuje ty, jejichž výrobky
v souladu s předpisy jsou, a může ohrozit 
spotřebitele a poškozovat životní prostředí. 
Mnoho podnikatelů nedodržuje pravidla 
buď proto, že o nich nevědí, anebo 
úmyslně, aby získali konkurenční výhodu. 
Orgány dozoru nad trhem často nemají 
dostatek finančních prostředků a jejich 
působnost sahá jen po hranice vlastního 
státu, zatímco podnikatelé obchodují na 
úrovni Unie či dokonce na celosvětové 
úrovni. Zejména v případě elektronického 
obchodu mají orgány dozoru nad trhem 
velké potíže vysledovat výrobky dovezené 
ze třetích zemí, které nejsou v souladu
s právními předpisy, a označit odpovědný 
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v rámci své jurisdikce. Program by se měl 
proto snažit posílit soulad výrobků 
poskytnutím správných stimulů 
podnikatelům, zintenzivněním kontroly 
souladu a prosazováním užší přeshraniční 
spolupráce mezi donucovacími orgány. 
Program by měl rovněž přispět ke 
konsolidaci stávajícího rámce činností 
dozoru nad trhem, podporovat společná 
opatření orgánů dozoru nad trhem
z různých členských států, zlepšit výměnu 
informací a podporovat sbližování a užší 
integraci činností v oblasti dozoru nad 
trhem.

subjekt v rámci své jurisdikce. Program by 
se měl proto snažit posílit soulad výrobků 
poskytnutím správných stimulů 
podnikatelům, zintenzivněním kontroly 
souladu a prosazováním užší přeshraniční 
spolupráce mezi donucovacími orgány
v rámci Unie a se třetími zeměmi. Program 
by měl rovněž přispět ke konsolidaci 
stávajícího rámce činností dozoru nad 
trhem, podporovat společná opatření 
orgánů dozoru nad trhem z různých 
členských států, zlepšit výměnu informací
a podporovat sbližování a užší integraci 
činností v oblasti dozoru nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Stefan Eck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Uvádění výrobků, jež nejsou
v souladu s právem Unie, na trh 
znevýhodňuje ty, jejichž výrobky
v souladu s předpisy jsou, a může ohrozit 
spotřebitele. Mnoho podnikatelů 
nedodržuje pravidla buď proto, že o nich 
nevědí, anebo úmyslně, aby získali 
konkurenční výhodu. Orgány dozoru nad 
trhem často nemají dostatek finančních 
prostředků a jejich působnost sahá jen po 
hranice vlastního státu, zatímco 
podnikatelé obchodují na úrovni Unie či 
dokonce na celosvětové úrovni. Zejména
v případě elektronického obchodu mají 
orgány dozoru nad trhem velké potíže 
vysledovat výrobky dovezené ze třetích 
zemí, které nejsou v souladu s právními 
předpisy, a označit odpovědný subjekt
v rámci své jurisdikce. Program by se měl 
proto snažit posílit soulad výrobků 
poskytnutím správných stimulů 
podnikatelům, zintenzivněním kontroly 

(12) Uvádění výrobků, jež nejsou
v souladu s právem Unie, na trh 
znevýhodňuje ty, jejichž výrobky
v souladu s předpisy jsou, a může ohrozit 
spotřebitele a životní prostředí. Mnoho 
podnikatelů nedodržuje pravidla buď proto, 
že o nich nevědí, anebo úmyslně, aby 
získali konkurenční výhodu. Orgány 
dozoru nad trhem často nemají dostatek 
finančních prostředků a jejich působnost 
sahá jen po hranice vlastního státu, zatímco 
podnikatelé obchodují na úrovni Unie či 
dokonce na celosvětové úrovni. Zejména
v případě elektronického obchodu mají 
orgány dozoru nad trhem velké potíže 
vysledovat výrobky dovezené ze třetích 
zemí, které nejsou v souladu s právními 
předpisy, a označit odpovědný subjekt
v rámci své jurisdikce. Program by se měl 
proto snažit posílit soulad výrobků 
zintenzivněním kontroly souladu, 
posílením pravidel pro dodržování 
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souladu a prosazováním užší přeshraniční 
spolupráce mezi donucovacími orgány. 
Program by měl rovněž přispět ke 
konsolidaci stávajícího rámce činností 
dozoru nad trhem, podporovat společná 
opatření orgánů dozoru nad trhem
z různých členských států, zlepšit výměnu 
informací a podporovat sbližování a užší 
integraci činností v oblasti dozoru nad 
trhem.

předpisů, a to zpřísněním postihů za jejich 
nedodržování, a prosazováním užší 
přeshraniční spolupráce mezi 
donucovacími orgány. Program by měl 
rovněž přispět ke konsolidaci stávajícího 
rámce činností dozoru nad trhem, 
podporovat společná opatření orgánů 
dozoru nad trhem z různých členských 
států, zlepšit výměnu informací
a podporovat sbližování a užší integraci 
činností v oblasti dozoru nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Uvádění výrobků, jež nejsou
v souladu s právem Unie, na trh 
znevýhodňuje ty, jejichž výrobky
v souladu s předpisy jsou, a může ohrozit 
spotřebitele. Mnoho podnikatelů 
nedodržuje pravidla buď proto, že o nich 
nevědí, anebo úmyslně, aby získali 
konkurenční výhodu. Orgány dozoru nad 
trhem často nemají dostatek finančních 
prostředků a jejich působnost sahá jen po 
hranice vlastního státu, zatímco 
podnikatelé obchodují na úrovni Unie či 
dokonce na celosvětové úrovni. Zejména
v případě elektronického obchodu mají 
orgány dozoru nad trhem velké potíže 
vysledovat výrobky dovezené ze třetích 
zemí, které nejsou v souladu s právními 
předpisy, a označit odpovědný subjekt
v rámci své jurisdikce. Program by se měl 
proto snažit posílit soulad výrobků
poskytnutím správných stimulů 
podnikatelům, zintenzivněním kontroly 
souladu a prosazováním užší přeshraniční 
spolupráce mezi donucovacími orgány. 
Program by měl rovněž přispět ke 

(Netýká se českého znění.)            
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konsolidaci stávajícího rámce činností 
dozoru nad trhem, podporovat společná
opatření orgánů dozoru nad trhem
z různých členských států, zlepšit výměnu 
informací a podporovat sbližování a užší 
integraci činností v oblasti dozoru nad 
trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Bezpečnost výrobků je společným
zájmem nás všech. Subjekty posuzování 
shody ověřují, zda výrobky splňují 
požadavky na bezpečnost, předtím než jsou 
uvedeny na trh. Je proto nanejvýš důležité, 
aby subjekty posuzování shody byly 
spolehlivé a kompetentní. Unie zavedla 
systém akreditace subjektů posuzování 
shody, kterým se ověřuje jejich 
způsobilost, nestrannost a nezávislost. 
Nyní je hlavní výzvou udržení 
akreditačního systému v souladu
s nejnovějším stavem techniky a zajištění, 
aby se používal stejně přísně v celé Unii. 
Program by měl tudíž prosazovat opatření, 
jimiž se zajistí, že subjekty posuzování 
shody budou nadále splňovat regulatorní 
požadavky a že se zdokonalí evropský 
akreditační systém, a to zejména v nových 
oblastech politiky, podporou Evropské 
spolupráce v akreditaci (EA) stanovené
v článku 14 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 765/200848.

(13) Bezpečnost výrobků je společným 
zájmem nás všech a představuje
v současnosti legitimní očekávání občanů. 
Subjekty posuzování shody ověřují, zda 
výrobky splňují požadavky na bezpečnost, 
předtím než jsou uvedeny na trh. Je proto 
nanejvýš důležité, aby subjekty posuzování 
shody byly spolehlivé a kompetentní. Unie 
zavedla systém akreditace subjektů 
posuzování shody, kterým se ověřuje jejich 
způsobilost, nestrannost a nezávislost. 
Nyní je hlavní výzvou udržení 
akreditačního systému v souladu
s nejnovějším stavem techniky a zajištění, 
aby se používal stejně přísně v celé Unii. 
Program by měl tudíž prosazovat opatření, 
jimiž se zajistí, že subjekty posuzování 
shody budou nadále splňovat regulatorní 
požadavky a že se zdokonalí evropský 
akreditační systém, a to zejména v nových 
oblastech politiky, podporou Evropské 
spolupráce v akreditaci (EA) stanovené
v článku 14 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 765/200848.

_________________ _________________

48Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, 
kterým se stanoví požadavky na akreditaci

48Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, 
kterým se stanoví požadavky na akreditaci
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a dozor nad trhem týkající se uvádění 
výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení 
(EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 
13.8.2008, s. 30).

a dozor nad trhem týkající se uvádění 
výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení 
(EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 
13.8.2008, s. 30).

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Stefan Eck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jelikož spotřebitelské trhy neznají 
vzhledem k rozvoji elektronického 
obchodu a cestovních služeb hranic, je 
důležité zajistit, aby spotřebitelé
s bydlištěm v Unii mohli požívat 
odpovídající ochrany při dovozu zboží
a služeb od hospodářských subjektů 
usazených ve třetích zemích. Program by 
měl proto v případě potřeby umožnit 
podporu spolupráce s příslušnými orgány 
nacházejícími se ve třetích zemích, které 
jsou klíčovými obchodními partnery Unie.

(14) Jelikož spotřebitelské trhy neznají 
vzhledem k rozvoji elektronického 
obchodu a cestovních služeb hranic, je 
důležité zajistit, aby spotřebitelé
s bydlištěm v Unii i mimo ni mohli požívat 
odpovídající ochrany při dovozu zboží
a služeb či živých zvířat od hospodářských 
subjektů usazených ve třetích zemích či při 
jejich vývozu. Program by měl proto
v případě potřeby umožnit podporu 
spolupráce s příslušnými orgány 
nacházejícími se ve třetích zemích, které 
jsou klíčovými obchodními partnery Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby bylo možné splnit cíle 
programu a usnadnit občanům a podnikům 
život, je zapotřebí zavést vysoce kvalitní 
veřejné služby zaměřené na uživatele. To 
znamená, že orgány veřejné správy budou 
muset začít pracovat novým způsobem, 

(16) Aby bylo možné splnit cíle 
programu a usnadnit občanům a podnikům 
život, je zapotřebí zavést vysoce kvalitní 
veřejné služby zaměřené na uživatele. To 
znamená, že orgány veřejné správy budou 
muset začít pracovat novým způsobem, 
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odstranit izolaci mezi různými částmi své 
administrativy a zapojit do společného 
vytváření těchto veřejných služeb občany
a podniky. Soustavný a stabilní nárůst 
přeshraničních činností na vnitřním trhu 
navíc vyžaduje poskytování aktuálních 
informací o právech podniků a občanů, ale 
také informací vysvětlujících správní 
náležitosti. Zásadního významu nabývá 
rovněž poskytování právního poradenství
a pomoc při řešení problémů, k nimž 
dochází na přeshraniční úrovni. Mimoto je 
nezbytné zajistit jednoduché a účinné 
propojení vnitrostátních správ, jakož
i vyhodnotit fungování vnitřního trhu
v praxi. Program by proto měl podporovat 
stávající nástroje pro správu vnitřního trhu: 
portál Vaše Evropa, který by měl být páteří 
chystané jednotné digitální brány, Vaše 
Evropa – Poradenství, SOLVIT, systém 
pro výměnu informací o vnitřním trhu
a srovnávací přehled výsledků v oblasti 
vnitřního trhu v zájmu zlepšování 
každodenního života občanů a schopnosti 
podniků obchodovat přes hranice.

zvýšit spolupráci mezi různými částmi své 
administrativy a zapojit do společného 
vytváření těchto veřejných služeb občany
a podniky. Soustavný a stabilní nárůst 
přeshraničních činností na vnitřním trhu 
navíc vyžaduje poskytování aktuálních 
informací o právech podniků a občanů, ale 
také informací vysvětlujících správní 
náležitosti. Zásadního významu nabývá 
rovněž poskytování právního poradenství
a pomoc při řešení problémů, k nimž 
dochází na přeshraniční úrovni. Mimoto je 
nezbytné zajistit jednoduché a účinné 
propojení vnitrostátních správ, jakož
i vyhodnotit fungování vnitřního trhu
v praxi. S cílem zlepšit každodenní život 
občanů a schopnost podniků obchodovat 
přes hranice by měl program podporovat 
stávající nástroje pro správu vnitřního trhu:
* portál Vaše Evropa, který by měl být 
páteří chystané jednotné digitální brány;
* Vaše Evropa – Poradenství;
* SOLVIT;
* systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu;
* srovnávací přehled výsledků v oblasti 
jednotného trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program by měl též podporovat 
správné a úplné provádění a uplatňování 
právního rámce Unie pro boj proti praní 
peněz a potírání financování terorismu 
členskými státy, jakož i rozvoj budoucích 
politik zabývajících se novými výzvami
v této oblasti. Měl by rovněž podporovat 
příslušné činnosti mezinárodních 
organizací evropského zájmu, jako je 

(18) Program by měl též podporovat 
správné a úplné provádění a uplatňování 
právního rámce Unie pro boj proti praní 
peněz, který je v současnosti velmi 
nedostatečný, a potírání financování 
terorismu členskými státy, jakož i rozvoj 
budoucích politik zabývajících se novými 
výzvami v této oblasti. Měl by rovněž 
podporovat příslušné činnosti 
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Výbor expertů pro hodnocení opatření proti 
praní špinavých peněz a financování 
terorismu v rámci Rady Evropy.

mezinárodních organizací evropského 
zájmu, jako je Výbor expertů pro 
hodnocení opatření proti praní špinavých 
peněz a financování terorismu v rámci 
Rady Evropy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Program by měl též podporovat 
správné a úplné provádění a uplatňování 
právního rámce Unie pro boj proti praní 
peněz a potírání financování terorismu 
členskými státy, jakož i rozvoj budoucích 
politik zabývajících se novými výzvami
v této oblasti. Měl by rovněž podporovat 
příslušné činnosti mezinárodních 
organizací evropského zájmu, jako je 
Výbor expertů pro hodnocení opatření proti 
praní špinavých peněz a financování 
terorismu v rámci Rady Evropy.

(18) Program by měl též podporovat 
členské státy při správném a úplném
provádění a uplatňování právního rámce 
Unie pro boj proti praní peněz a potírání 
financování terorismu členskými státy, 
jakož i rozvoj budoucích politik 
zabývajících se novými výzvami v této 
oblasti. Měl by rovněž podporovat 
příslušné činnosti mezinárodních 
organizací evropského zájmu, jako je 
Výbor expertů pro hodnocení opatření proti 
praní špinavých peněz a financování 
terorismu v rámci Rady Evropy.

Or. en

Odůvodnění

Původní text vyznívá tak, jako by členské státy financovaly terorismus.

Pozměňovací návrh 39
Stefan Eck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Provádění a rozvoj vnitřního trhu (19) Provádění a rozvoj vnitřního trhu
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v oblasti finančních služeb, finanční 
stability a unie kapitálových trhů včetně 
udržitelného financování do velké míry 
závisí na politických opatřeních Unie, která 
jsou založena na důkazech. K dosažení 
tohoto cíle je zapotřebí, aby Komise 
zastávala aktivní úlohu a neustále 
monitorovala finanční trhy a finanční 
stabilitu, posuzovala provádění právních 
předpisů Unie členskými státy, hodnotila, 
zda jsou stávající právní předpisy vhodné 
pro daný účel, a zjišťovala možné oblasti 
činnosti, objeví-li se nová rizika, přičemž 
během celého politického cyklu by měly 
být neustále zapojeny zúčastněné strany. 
Takové činnosti vyžadují vypracování 
analýz, studií, vzdělávacích materiálů, 
průzkumů, posuzování shody, hodnocení
a statistik a opírají se o informační systémy
a komunikační nástroje.

v oblasti finančních služeb, finanční 
stability a unie kapitálových trhů včetně 
udržitelného financování do velké míry 
závisí na politických opatřeních Unie, která 
jsou založena na důkazech. K dosažení 
tohoto cíle je zapotřebí, aby Komise 
zastávala aktivní úlohu a neustále 
monitorovala finanční trhy a finanční 
stabilitu, posuzovala provádění právních 
předpisů Unie členskými státy, hodnotila, 
zda jsou stávající právní předpisy vhodné 
pro daný účel, a zjišťovala možné oblasti 
činnosti, objeví-li se nová rizika, přičemž 
během celého politického cyklu by měly 
být neustále zapojeny zúčastněné strany, 
skupiny občanů, nevládní organizace
a veřejnost obecně. Takové činnosti 
vyžadují vypracování analýz, studií, 
vzdělávacích materiálů, průzkumů, 
posuzování shody, hodnocení a statistik
a opírají se o informační systémy
a komunikační nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Provádění a rozvoj vnitřního trhu
v oblasti finančních služeb, finanční 
stability a unie kapitálových trhů včetně 
udržitelného financování do velké míry 
závisí na politických opatřeních Unie, která 
jsou založena na důkazech. K dosažení 
tohoto cíle je zapotřebí, aby Komise 
zastávala aktivní úlohu a neustále 
monitorovala finanční trhy a finanční 
stabilitu, posuzovala provádění právních 
předpisů Unie členskými státy, hodnotila, 
zda jsou stávající právní předpisy vhodné 
pro daný účel, a zjišťovala možné oblasti 
činnosti, objeví-li se nová rizika, přičemž 

(Netýká se českého znění.)      
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během celého politického cyklu by měly 
být neustále zapojeny zúčastněné strany. 
Takové činnosti vyžadují vypracování 
analýz, studií, vzdělávacích materiálů, 
průzkumů, posuzování shody, hodnocení
a statistik a opírají se o informační systémy
a komunikační nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Posilování konkurenceschopnosti 
evropských podniků při současném 
zajištění skutečně rovných podmínek
a otevřeného a konkurenceschopného 
vnitřního trhu má zásadní význam. Malé
a střední podniky jsou motorem 
evropského hospodářství a tvoří 99 % 
všech podniků v Evropě, poskytují dvě 
třetiny pracovních míst a významně 
přispívají k vytváření nových pracovních 
míst s regionálním a místním rozměrem.

(22) Posilování konkurenceschopnosti 
evropských podniků při současném 
zajištění skutečně rovných podmínek
a otevřeného a konkurenceschopného 
vnitřního trhu má zásadní význam. Malé
a střední podniky jsou motorem 
evropského hospodářství a tvoří 99 % 
všech podniků v Evropě, poskytují dvě 
třetiny pracovních míst a významně 
přispívají k vytváření nových pracovních 
míst s regionálním a místním rozměrem. 
Proto se jich negativně dotýká politika 
volného obchodu, která členským státům 
zakazuje, aby své podniky chránily.

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Posilování konkurenceschopnosti 
evropských podniků při současném 

(Netýká se českého znění.)    
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zajištění skutečně rovných podmínek
a otevřeného a konkurenceschopného 
vnitřního trhu má zásadní význam. Malé
a střední podniky jsou motorem 
evropského hospodářství a tvoří 99 % 
všech podniků v Evropě, poskytují dvě 
třetiny pracovních míst a významně 
přispívají k vytváření nových pracovních 
míst s regionálním a místním rozměrem.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Malé a střední podniky se potýkají 
se stejnými problémy, které v takové míře 
neovlivňují větší firmy, pokud jde
o získání finančních prostředků, nábor 
kvalifikované pracovní síly, snížení 
administrativní zátěže, zavádění 
kreativních a inovativních řešení, přístup 
na trhy a podporu činností týkajících se 
internacionalizace. Program by se měl 
na taková selhání trhu adekvátně zaměřit, 
aniž by nepatřičně narušil hospodářskou 
soutěž na vnitřním trhu.

(23) Malé a střední podniky se potýkají 
se stejnými problémy, které v takové míře 
neovlivňují větší firmy, a to s problémy, 
jako je: získávání finančních prostředků; 
nábor kvalifikované pracovní síly; snížení 
administrativní zátěže; zavádění 
kreativních a inovativních řešení; přístup 
na trhy a podpora činností týkajících se 
internacionalizace. Program by se měl 
na taková selhání trhu adekvátně zaměřit, 
aniž by nepatřičně narušil hospodářskou 
soutěž na vnitřním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Mnohé z problémů Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti souvisejí s tím, že 

(Netýká se českého znění.)      
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malé a střední podniky obtížně získávají 
přístup k financování, protože zápasí
s prokazováním své úvěruschopnosti
a nemají dostatečné zajištění. Další 
problémy spojené s financováním 
vyplývají z potřeby malých a středních 
podniků zachovat si konkurenceschopnost 
tím, že se zapojí například do činností 
týkajících se digitalizace, 
internacionalizace a inovací, jakož i do 
zvyšování kvalifikace své pracovní síly. 
Omezený přístup k financování má 
nepříznivý dopad na zakládání a růst 
podniků a míru jejich přežití, jakož i na 
ochotu nových podnikatelů převzít 
životaschopné podniky v rámci 
nástupnictví podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Aby bylo možné tato selhání trhu 
překonat a zajistit, že budou malé a střední 
podniky nadále hrát svou úlohu základů 
konkurenceschopnosti hospodářství Unie, 
je nezbytné jim poskytovat zvláštní 
podporu prostřednictvím dluhových
a kapitálových nástrojů, které mají být 
stanoveny v rámci specializovaného 
nástroje pro malé a střední podniky fondu 
InvestEU zřízeného nařízením Evropského 
parlamentu a Rady [...]52. Nástroj pro 
úvěrové záruky zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1287/201353 prokazatelně přináší 
přidanou hodnotu a očekává se, že bude 
přínosným minimálně pro 500 000 malých
a středních podniků. Nástupnický nástroj 
bude zřízen v rámci specializovaného 
nástroje pro malé a střední podniky fondu 

(Netýká se českého znění.)     
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InvestEU.

_________________

52 COM(2018) 439 final

53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 
2013, kterým se zavádí Program pro 
konkurenceschopnost podniků a malých
a středních podniků (COSME) (2014–
2020) a zrušuje rozhodnutí 
č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 33).

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Politické cíle tohoto programu 
budou rovněž řešeny prostřednictvím 
finančních nástrojů a rozpočtové záruky
v rámci specializovaného nástroje pro malé
a střední podniky fondu InvestEU. 
Finanční podpora by měla být využívána
k tomu, aby úměrným způsobem řešila 
selhání trhu nebo suboptimální investiční 
situace, a opatření by neměla zdvojovat ani 
vytlačovat soukromé financování nebo 
narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním 
trhu. Opatření by měla mít jasnou 
evropskou přidanou hodnotu.

(Netýká se českého znění.)      

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Program by měl zajistit účinnou 
podporu malých a středních podniků 
během celého jejich životního cyklu. Měl 
by vycházet z jedinečných poznatků
a odborných znalostí shromážděných
s ohledem na malé a střední podniky
a průmyslová odvětví a z dlouholetých 
zkušeností s prací s evropskými, 
vnitrostátními a regionálními zúčastněnými 
stranami. Tato podpora by měla vycházet
z úspěšných zkušeností sítě Enterprise 
Europe Network jakožto jediného 
kontaktního místa, jež má zvyšovat 
konkurenceschopnost malých a středních 
podniků a rozvíjet jejich podnikání 
na jednotném trhu i na jiných trzích. Síť 
hodlá nadále poskytovat služby jménem 
ostatních programů Unie, jmenovitě 
programu Horizont 2020, za použití 
finančních zdrojů těchto programů. Systém 
školení pro nové podnikatele by měl také 
zůstat nástrojem, který dá novým nebo 
potenciálním podnikatelům příležitost 
získat podnikatelské zkušenosti od 
zkušených podnikatelů z jiné země, čímž 
jim umožní rozvíjet jejich podnikatelský 
talent. Program by měl usilovat o další růst
a rozšiřování svého zeměpisného pokrytí,
a nabízet tak podnikatelům širší škálu 
příležitostí k výměně zkušeností, čímž se 
případně zajistí doplňkovost s jinými 
iniciativami Unie.

(27) Program by měl zajistit účinnou 
podporu malých a středních podniků 
během jejich celého životního cyklu a měl 
by jim umožnit čelit velkým potížím, se 
kterými se potýkají. Měl by vycházet
z jedinečných poznatků a odborných 
znalostí shromážděných s ohledem na malé
a střední podniky a průmyslová odvětví a 
z dlouholetých zkušeností s prací
s evropskými, vnitrostátními
a regionálními zúčastněnými stranami. 
Tato podpora by měla vycházet
z úspěšných zkušeností sítě Enterprise 
Europe Network jakožto jediného 
kontaktního místa, jež má zvyšovat 
konkurenceschopnost malých a středních 
podniků a rozvíjet jejich podnikání 
na jednotném trhu i na jiných trzích. Síť 
hodlá nadále poskytovat služby jménem 
ostatních programů Unie, jmenovitě 
programu Horizont 2020, za použití 
finančních zdrojů těchto programů. Systém 
školení pro nové podnikatele by měl také 
zůstat nástrojem, který dá novým nebo 
potenciálním podnikatelům příležitost 
získat podnikatelské zkušenosti od
zkušených podnikatelů z jiné země, čímž 
jim umožní rozvíjet jejich podnikatelský 
talent. Program by měl usilovat o další růst
a rozšiřování svého zeměpisného pokrytí,
a nabízet tak podnikatelům širší škálu 
příležitostí k výměně zkušeností, čímž se 
případně zajistí doplňkovost s jinými 
iniciativami Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(30) Evropské normy hrají na vnitřním 
trhu důležitou úlohu. Mají zásadní význam 
pro konkurenceschopnost podniků,
a zejména malých a středních podniků. 
Jsou též důležitým nástrojem pro podporu 
právních předpisů a politik Unie v řadě 
klíčových oblastí, jako je energetika, 
změna klimatu, informační a komunikační 
technologie, udržitelné využívání zdrojů, 
inovace, bezpečnost výrobků, ochrana 
spotřebitele, bezpečnost a pracovní 
podmínky zaměstnanců a stárnoucí 
obyvatelstvo, a tím představují pozitivní 
přínos pro společnost jako celek.

(Netýká se českého znění.)      

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro vnitřní trh, efektivní fungování 
kapitálových trhů, jakož i pro vytvoření 
integrovaného trhu finančních služeb
v kontextu unie kapitálových trhů je 
nezbytný řádně fungující společný rámec 
účetního výkaznictví.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1606/200255

mají být mezinárodní standardy účetního 

(33) Podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1606/200255

mají být mezinárodní standardy účetního 
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výkaznictví (IFRS) schválené Radou pro 
mezinárodní účetní standardy, jakož
i související výklady Výboru pro 
interpretace IFRS, začleněny do práva 
Unie, aby byly používány společnostmi
s cennými papíry kotovanými na 
regulovaném trhu v Unii, pouze pokud 
IFRS splňují kritéria stanovená
v uvedeném nařízení, včetně požadavku, 
aby účetní závěrka podávala „věrný
a poctivý obraz“, jak je stanoveno v čl. 4 
odst. 3 směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2013/34/EU56, a jsou v souladu
s evropským veřejným zájmem. Takové 
mezinárodní účetní standardy musí být 
vytvářeny transparentním a demokraticky 
odpovědným způsobem. Standardy IFRS 
hrají tudíž pro fungování vnitřního trhu 
významnou úlohu, a Unie má tak přímý 
zájem na zajištění toho, aby výsledkem 
procesu vypracovávání a schvalování IFRS 
byly standardy, jež jsou v souladu
s požadavky právního rámce pro vnitřní 
trh. Je tedy důležité vytvořit vhodné 
mechanismy financování nadace IFRS.

výkaznictví (IFRS) schválené Radou pro 
mezinárodní účetní standardy, jakož
i související výklady Výboru pro 
interpretace IFRS, začleněny do práva 
Unie, aby byly používány společnostmi
s cennými papíry kotovanými na 
regulovaném trhu v Unii, pouze pokud 
IFRS splňují kritéria stanovená
v uvedeném nařízení, včetně požadavku, 
aby účetní závěrka podávala „věrný
a poctivý obraz“, jak je stanoveno v čl. 4 
odst. 3 směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2013/34/EU56, a jsou v souladu
s evropským veřejným zájmem. V této 
souvislosti je důležité poznamenat, že 
kdykoliv nastane rozpor mezi 
„standardem“ a zákonem, přednostně se 
vždy uplatňuje zákon. Takové mezinárodní 
účetní standardy musí být vytvářeny 
transparentním a demokraticky 
odpovědným způsobem. Standardy IFRS 
hrají tudíž pro fungování vnitřního trhu 
významnou úlohu, a Unie má tak přímý 
zájem na zajištění toho, aby výsledkem 
procesu vypracovávání a schvalování IFRS 
byly standardy, jež jsou v souladu
s požadavky právního rámce pro vnitřní 
trh. Je tedy důležité vytvořit vhodné 
mechanismy financování nadace IFRS.

_________________ _________________

55Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 
2002 o uplatňování mezinárodních 
účetních standardů (Úř. věst. L 243, 
11.9.2002, s. 1).

55Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 
2002 o uplatňování mezinárodních 
účetních standardů (Úř. věst. L 243, 
11.9.2002, s. 1).

56 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013
o ročních účetních závěrkách, 
konsolidovaných účetních závěrkách
a souvisejících zprávách některých forem 
podniků, o změně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení 
směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS 
(Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

56 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013
o ročních účetních závěrkách, 
konsolidovaných účetních závěrkách
a souvisejících zprávách některých forem 
podniků, o změně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení 
směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS 
(Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Unie přispívá k zajištění vysoké 
úrovně ochrany spotřebitelů, k posilování 
postavení spotřebitelů a k tomu, aby se 
spotřebitelé stali ústředním bodem 
vnitřního trhu, a to podporou
a doplňováním politik členských států ve 
snaze zajistit, aby občané, pokud vystupují 
jako spotřebitelé, mohli plně požívat výhod 
vnitřního trhu a aby při tom byla 
prostřednictvím konkrétních opatření 
zajištěna řádná ochrana jejich bezpečnosti
a právních a hospodářských zájmů. Unie 
musí též zajistit řádné a jednotné vymáhání 
právních předpisů o ochraně spotřebitele
a bezpečnosti výrobků v praxi a pro 
podniky rovné podmínky a spravedlivou 
hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. 
Kromě toho je nutné posílit postavení 
spotřebitelů, podpořit je a pomáhat jim, 
aby činili udržitelná rozhodnutí, čímž se 
přispěje k udržitelnému oběhovému 
hospodářství účinně využívajícímu energii
a zdroje.

(36) Unie přispívá k zajištění vysoké 
úrovně ochrany spotřebitelů, k posilování 
postavení spotřebitelů a k tomu, aby se 
spotřebitelé stali ústředním bodem 
vnitřního trhu, a to podporou
a doplňováním politik členských států ve 
snaze zajistit, aby občané, pokud vystupují 
jako spotřebitelé, mohli plně požívat výhod 
vnitřního trhu a aby při tom byla 
prostřednictvím konkrétních opatření 
zajištěna řádná ochrana jejich bezpečnosti
a právních a hospodářských zájmů. Unie 
musí též zajistit řádné a jednotné vymáhání 
právních předpisů o ochraně spotřebitele
a bezpečnosti výrobků v praxi a pro 
producenty a podniky rovné podmínky
a spravedlivou hospodářskou soutěž na 
vnitřním trhu. Kromě toho je nutné posílit 
postavení spotřebitelů, podpořit je
a pomáhat jim, aby činili udržitelná 
rozhodnutí, čímž se přispěje
k udržitelnému oběhovému hospodářství 
účinně využívajícímu energii a zdroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Program by měl podporovat 
příslušné vnitrostátní orgány – včetně 
orgánů odpovědných za monitorování 

(Netýká se českého znění.)      
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bezpečnosti výrobků –, které spolupracují 
zejména prostřednictvím systému Unie pro 
rychlé varování před nebezpečnými 
výrobky. Měl by rovněž podpořit 
prosazování směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/95/ES58 a nařízení 
(ES) č. 765/2008, co se týče ochrany 
spotřebitele a bezpečnosti výrobků, jakož
i síť pro spolupráci v oblasti ochrany 
spotřebitele a mezinárodní spolupráci mezi 
příslušnými orgány ve třetích zemích a 
v Unii. Program by měl též zajistit všem 
spotřebitelům a obchodníkům přístup ke 
kvalitnímu mimosoudnímu řešení sporů, 
řešení sporů on-line a informacím
o možnostech nápravy.

_________________

58Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001
o obecné bezpečnosti výrobků (Úř. věst. 
L 11, 15.1.2002, s. 4).

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Síť evropských spotřebitelských 
center pomáhá spotřebitelům požívat práva 
spotřebitele v Unii při nákupu zboží
a služeb přes hranice na vnitřním trhu a 
v EHP, a to jak on-line, tak při cestování. 
Tato silná síť zahrnující třicet center,
která je spolufinancována programy Unie
v oblasti spotřebitele již déle než deset let,
prokázala svoji přidanou hodnotu pro 
posilování důvěry spotřebitelů
a obchodníků ve vnitřní trh. Ročně vyřídí 
přes 100 000 žádostí spotřebitelů a svými 
informačními aktivitami v tisku a na 
internetu osloví miliony občanů. Patří

(39) Síť evropských spotřebitelských 
center pomáhá spotřebitelům požívat práva 
spotřebitele v Unii při nákupu zboží
a služeb přes hranice na vnitřním trhu a 
v EHP, a to jak on-line, tak při cestování. 
Tato síť, která zahrnuje třicet center, je 
spolufinancována programy Unie v oblasti 
spotřebitele již déle než deset let
a prokázala svoji přidanou hodnotu pro 
posilování důvěry spotřebitelů
a obchodníků ve vnitřní trh. Ročně vyřídí 
přes 100 000 žádostí spotřebitelů a svými 
informačními aktivitami v tisku a na 
internetu osloví miliony občanů. Patří
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k nejoceňovanějším asistenčním sítím pro 
občany v Unii a většina z jejích center 
provozuje kontaktní místa pro právní 
předpisy upravující vnitřní trh, jako je 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES59; z hodnocení této sítě 
vyplynulo, že je důležité, aby zůstala 
nadále v provozu. Síť rovněž hodlá uzavřít 
dohody o vzájemnosti s podobnými 
subjekty v třetích zemích.

k nejoceňovanějším asistenčním sítím pro 
občany v Unii a většina z jejích center 
provozuje kontaktní místa pro právní 
předpisy upravující vnitřní trh, jako je 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES59; z hodnocení této sítě 
vyplynulo, že je důležité, aby zůstala 
nadále v provozu. Síť rovněž hodlá uzavřít 
dohody o vzájemnosti s podobnými 
subjekty v třetích zemích.

_________________ _________________

59Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006
o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. 
L 376, 27.12.2006, s. 36).

59Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006
o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. 
L 376, 27.12.2006, s. 36).

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Bolesław G. Piecha

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Kontrola účelnosti spotřebitelského
a marketingového práva EU, kterou 
provedla Komise v květnu 2017, ukázala, 
že je potřeba lépe prosazovat pravidla
a usnadňovat nápravu v případech, kdy 
jsou spotřebitelé nedodržením 
spotřebitelského práva poškozeni. Na 
základě toho Komise v dubnu 2018 přijala 
„novou politiku pro spotřebitele“ s cílem 
zajistit mimo jiné rovné zacházení se 
spotřebiteli na celém vnitřním trhu, pokud 
jde o dvojí normy kvality, posílení kapacit 
členských států pro prosazování právních 
předpisů, zvýšení bezpečnosti výrobků, 
posílení mezinárodní spolupráce a nové 
možnosti nápravy, zejména 
prostřednictvím žalob podaných
v zastoupení kvalifikovanými subjekty. 
Program by měl mít za cíl podporu 
spotřebitelské politiky pomocí zvyšování 

(40) Kontrola účelnosti spotřebitelského
a marketingového práva EU, kterou 
provedla Komise v květnu 2017, ukázala, 
že je potřeba lépe prosazovat pravidla
a usnadňovat nápravu v případech, kdy 
jsou spotřebitelé nedodržením 
spotřebitelského práva poškozeni. Na 
základě toho Komise v dubnu 2018 přijala 
„novou politiku pro spotřebitele“ s cílem 
zajistit mimo jiné rovné zacházení se 
spotřebiteli na celém vnitřním trhu, pokud 
jde o dvojí normy kvality v závislosti na 
členských státech, posílení kapacit 
členských států pro prosazování právních 
předpisů, zvýšení bezpečnosti výrobků, 
posílení mezinárodní spolupráce a nové 
možnosti nápravy, zejména 
prostřednictvím žalob podaných
v zastoupení kvalifikovanými subjekty. 
Program by měl mít za cíl podporu 



PE629.600v02-00 34/61 AM\1168580CS.docx

CS

informovanosti a získávání znalostí, 
budování kapacit a výměny osvědčených 
postupů organizací spotřebitelů a orgánů 
odpovědných za ochranu spotřebitele, 
vytváření sítí a rozvoje průzkumu trhu, 
posilování vědomostní základny obsahující 
informace o fungování vnitřního trhu mimo 
jiné pro spotřebitele, informační systémy
a komunikační nástroje.

spotřebitelské politiky pomocí zvyšování 
informovanosti a získávání znalostí, 
budování kapacit a výměny osvědčených 
postupů organizací spotřebitelů a orgánů 
odpovědných za ochranu spotřebitele, 
vytváření sítí a rozvoje průzkumu trhu, 
posilování vědomostní základny obsahující 
informace o fungování vnitřního trhu mimo 
jiné pro spotřebitele, informační systémy
a komunikační nástroje.

Or. pl

Pozměňovací návrh 55
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Kontrola účelnosti spotřebitelského
a marketingového práva EU, kterou 
provedla Komise v květnu 2017, ukázala, 
že je potřeba lépe prosazovat pravidla
a usnadňovat nápravu v případech, kdy 
jsou spotřebitelé nedodržením 
spotřebitelského práva poškozeni. Na 
základě toho Komise v dubnu 2018 přijala 
„novou politiku pro spotřebitele“ s cílem 
zajistit mimo jiné rovné zacházení se 
spotřebiteli na celém vnitřním trhu, pokud 
jde o dvojí normy kvality, posílení kapacit 
členských států pro prosazování právních 
předpisů, zvýšení bezpečnosti výrobků, 
posílení mezinárodní spolupráce a nové 
možnosti nápravy, zejména 
prostřednictvím žalob podaných
v zastoupení kvalifikovanými subjekty. 
Program by měl mít za cíl podporu 
spotřebitelské politiky pomocí zvyšování 
informovanosti a získávání znalostí, 
budování kapacit a výměny osvědčených 
postupů organizací spotřebitelů a orgánů 
odpovědných za ochranu spotřebitele, 
vytváření sítí a rozvoje průzkumu trhu, 
posilování vědomostní základny obsahující 

(40) Kontrola účelnosti spotřebitelského
a marketingového práva EU, kterou 
provedla Komise v květnu 2017, ukázala, 
že je potřeba lépe prosazovat pravidla
a usnadňovat nápravu v případech, kdy 
jsou spotřebitelé nedodržením 
spotřebitelského práva poškozeni. Na 
základě toho Komise v dubnu 2018 přijala 
„novou politiku pro spotřebitele“ s cílem 
zajistit mimo jiné rovné zacházení se 
spotřebiteli na celém vnitřním trhu, pokud 
jde o dvojí normy kvality, posílení kapacit 
členských států pro prosazování právních 
předpisů, zvýšení bezpečnosti výrobků, 
posílení mezinárodní spolupráce a nové 
možnosti nápravy, zejména 
prostřednictvím žalob podaných
v zastoupení kvalifikovanými subjekty. 
Program by měl mít za cíl podporu 
spotřebitelské politiky pomocí zvyšování 
informovanosti a získávání znalostí, 
budování kapacit a výměny osvědčených 
postupů organizací spotřebitelů a orgánů 
odpovědných za ochranu spotřebitele, 
vytváření sítí a rozvoje průzkumu trhu, 
posilování vědomostní základny obsahující 
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informace o fungování vnitřního trhu mimo 
jiné pro spotřebitele, informační systémy
a komunikační nástroje.

informace o fungování vnitřního trhu pro 
spotřebitele, informační systémy
a komunikační nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Aby vnitřní trh mohl účinně 
fungovat, je nezbytné dosáhnout vysoké 
úrovně ochrany zdraví v rámci 
potravinového řetězce. Bezpečný
a udržitelný potravinový řetězec je nutným 
předpokladem pro společnost i pro vnitřní 
trh. Přeshraniční zdravotní krize a skandály
s potravinami narušují fungování vnitřního 
trhu tím, že omezují pohyb osob a zboží
a nepříznivě ovlivňují výrobu.

(44) Aby bylo možné chránit 
spotřebitele a životní prostředí a aby 
vnitřní trh mohl účinně fungovat, je 
nezbytné dosáhnout vysoké úrovně 
ochrany zdraví v rámci potravinového 
řetězce. Bezpečný a udržitelný potravinový 
řetězec je nutným předpokladem pro 
společnost i pro vnitřní trh. Přeshraniční 
zdravotní krize a skandály s potravinami 
ohrožují spotřebitele a zvířata a poškozují 
životní prostředí, narušují fungování 
vnitřního trhu tím, že omezují pohyb osob
a zboží a nepříznivě ovlivňují výrobu. 
Zajištění přísných hygienických norem, 
dobrých životních podmínek zvířat
a ochrany zdraví prostřednictvím 
potravinového řetězce by proto mělo být 
prioritou.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Jan Huitema

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Aby vnitřní trh mohl účinně 
fungovat, je nezbytné dosáhnout vysoké 

(44) Aby vnitřní trh mohl účinně 
fungovat, je nezbytné dosáhnout vysoké 
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úrovně ochrany zdraví v rámci 
potravinového řetězce. Bezpečný
a udržitelný potravinový řetězec je nutným 
předpokladem pro společnost i pro vnitřní 
trh. Přeshraniční zdravotní krize a skandály
s potravinami narušují fungování vnitřního 
trhu tím, že omezují pohyb osob a zboží
a nepříznivě ovlivňují výrobu.

úrovně ochrany zdraví v rámci 
potravinového řetězce. Bezpečný
a udržitelný potravinový řetězec je nutným 
předpokladem pro společnost i pro vnitřní 
trh. Přeshraniční zdravotní krize a skandály
s potravinami narušují fungování vnitřního 
trhu tím, že omezují pohyb osob a zboží
a nepříznivě ovlivňují výrobu. Předcházení 
šíření nových a neznámých škodlivých 
organismů a nákaz by proto mělo být 
klíčovou prioritou.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Bolesław G. Piecha

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Aby vnitřní trh mohl účinně 
fungovat, je nezbytné dosáhnout vysoké 
úrovně ochrany zdraví v rámci 
potravinového řetězce. Bezpečný
a udržitelný potravinový řetězec je nutným 
předpokladem pro společnost i pro vnitřní 
trh. Přeshraniční zdravotní krize a skandály
s potravinami narušují fungování vnitřního 
trhu tím, že omezují pohyb osob a zboží
a nepříznivě ovlivňují výrobu.

(44) Aby vnitřní trh mohl účinně 
fungovat, je nezbytné dosáhnout vysoké 
úrovně ochrany zdraví v rámci 
potravinového řetězce. Bezpečný
a udržitelný potravinový řetězec je nutným 
předpokladem pro společnost i pro vnitřní 
trh. Přeshraniční zdravotní krize, jako 
např. ptačí chřipka a africký mor prasat,
a také skandály s potravinami narušují 
fungování vnitřního trhu tím, že omezují 
pohyb osob a zboží a nepříznivě ovlivňují 
výrobu.

Or. pl

Pozměňovací návrh 59
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(45) Obecným cílem práva Unie
v oblasti potravinového řetězce je přispět
k vysoké úrovni zdraví lidí, zvířat a rostlin
v potravinovém řetězci, podporovat 
zlepšování životních podmínek zvířat, 
přispívat k vysoké úrovni ochrany
a informování spotřebitelů a vysoké úrovni
ochrany životního prostředí, včetně 
zachování biologické rozmanitosti,
a zároveň zlepšovat udržitelnost výroby 
potravin a krmiv v Evropě, zpřísňovat 
normy kvality v celé Unii, posilovat 
konkurenceschopnost potravinářského
a krmivářského průmyslu Unie
a podporovat tvorbu pracovních míst.

(45) Obecným cílem práva Unie
v oblasti potravinového řetězce je přispět
k vysoké úrovni zdraví lidí, zvířat a rostlin
v potravinovém řetězci, podporovat 
zlepšování životních podmínek zvířat, 
přispívat k vysoké úrovni ochrany
a informování spotřebitelů, zajistit vysokou 
úroveň ochrany životního prostředí, včetně 
zachování biologické rozmanitosti,
a konečně také zaručit producentům 
spravedlivou návratnost, a zlepšovat tak
udržitelnost výroby potravin a krmiv
v Evropě, zpřísňovat normy kvality v celé 
Unii, posilovat konkurenceschopnost 
potravinářského a krmivářského průmyslu 
Unie a podporovat tvorbu smysluplných
pracovních míst, která jsou v souladu se 
stávajícími pracovními právy v Unii
a pracovněprávními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Michel Dantin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) S ohledem na specifickou povahu 
opatření týkajících se vysoké úrovně zdraví 
lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci 
musí toto nařízení stanovit zvláštní kritéria 
způsobilosti týkající se poskytování grantů
a využívání zadávání veřejných zakázek.
A sice, odchylně od nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom)61 (dále 
jen „finanční nařízení“) a jako výjimka ze 
zásady zákazu retroaktivity by měly být 
náklady na mimořádná opatření –
vzhledem k jejich naléhavé
a nepředvídatelné povaze – způsobilé
a měly by zahrnovat rovněž náklady, které 
vznikly v důsledku podezření na výskyt 
nákazy nebo škodlivého organismu, pokud 
byl uvedený výskyt následně potvrzen

(46) S ohledem na specifickou povahu 
opatření týkajících se vysoké úrovně zdraví 
lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci 
musí toto nařízení stanovit zvláštní kritéria 
způsobilosti týkající se poskytování grantů
a využívání zadávání veřejných zakázek.
A sice, odchylně od nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom)61 (dále 
jen „finanční nařízení“) a jako výjimka ze 
zásady zákazu retroaktivity by měly být 
náklady na mimořádná opatření –
vzhledem k jejich naléhavé
a nepředvídatelné povaze – způsobilé
a měly by zahrnovat rovněž náklady, které 
vznikly v důsledku podezření na výskyt 
nákazy nebo škodlivého organismu, pokud 
byl uvedený výskyt následně potvrzen
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a Komisi oznámen. Poté, co členské státy 
podepsaly právní závazky a co Komise 
posoudila žádosti o platbu, které jí členské 
státy předložily, by Komise měla přijmout 
odpovídající rozpočtové závazky
a proplatit způsobilé výdaje. Způsobilé by 
měly být rovněž náklady na ochranná 
opatření přijatá v případě přímé hrozby pro 
nákazový status v Unii v důsledku výskytu 
nebo vývoje – na území třetí země, 
členského státu nebo v zámořských zemích
a územích – některé z nákaz zvířat
a zoonóz, jakož i na ochranná opatření či 
jiné příslušné činnosti prováděné na 
podporu rostlinolékařského stavu v Unii.

a Komisi oznámen. Poté, co členské státy 
podepsaly právní závazky a co Komise 
posoudila žádosti o platbu, které jí členské 
státy předložily, by Komise měla přijmout 
odpovídající rozpočtové závazky
a proplatit způsobilé výdaje. Způsobilé by 
měly být rovněž náklady na preventivní
a ochranná opatření přijatá v případě přímé 
hrozby pro nákazový status v Unii
v důsledku výskytu nebo vývoje – na 
území třetí země, členského státu nebo
v zámořských zemích a územích – některé
z nákaz zvířat a zoonóz, jakož i na 
ochranná opatření či jiné příslušné činnosti 
prováděné na podporu rostlinolékařského 
stavu v Unii.

_________________ _________________

61 [to add] 61 [to add]

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Úřední kontroly prováděné 
členskými státy jsou nezbytným nástrojem
k ověření a monitorování uplatňování, 
dodržování a prosazování příslušných 
požadavků Unie. Účelnost a účinnost 
systémů úředních kontrol je zásadní pro 
zachování vysoké úrovně bezpečnosti pro 
člověka, zvířata a rostliny v potravinovém 
řetězci při současném zajištění vysoké 
úrovně ochrany životního prostředí
a dobrých životních podmínek zvířat. Na 
tato kontrolní opatření by měla být 
poskytnuta finanční podpora Unie. 
Finanční příspěvek by měl být dostupný 
zejména pro referenční laboratoře Unie
s cílem pomoci jim uhradit náklady 
vyplývající z provádění pracovních 

(47) Úřední kontroly prováděné 
členskými státy jsou nezbytným nástrojem
k ověření a monitorování uplatňování, 
dodržování a prosazování příslušných 
požadavků Unie. Účelnost a účinnost 
systémů úředních kontrol je zásadní pro 
zachování vysoké úrovně bezpečnosti pro 
člověka, zvířata a rostliny v potravinovém 
řetězci při současném zajištění vysoké 
úrovně ochrany životního prostředí
a dobrých životních podmínek zvířat. Na 
tato kontrolní opatření by měla být 
poskytnuta finanční podpora Unie. 
Finanční příspěvek by měl být dostupný 
zejména pro referenční laboratoře Unie
s cílem pomoci jim uhradit náklady 
vyplývající z provádění pracovních 
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programů, které byly schváleny Komisí. 
Jelikož účinnost úředních kontrol závisí
rovněž na tom, zda mají kontrolní orgány
k dispozici náležitě vyškolené pracovníky
s odpovídajícími znalostmi práva Unie, 
měla by Unie přispět na jejich vyškolení, 
jakož i na relevantní výměnné programy 
organizované příslušnými orgány.

programů, které byly schváleny Komisí. 
Finanční příspěvek by měl být rovněž
k dispozici ke zvýšení úrovně kontrol 
dovozů s cílem řešit takové jevy, jako je 
nepovolený dovoz masa volně žijících 
zvířat, které mohou ohrožovat zdraví 
člověka a vést ke ztrátě biologické 
rozmanitosti. Jelikož účinnost úředních 
kontrol závisí na tom, zda mají kontrolní 
orgány k dispozici náležitě vyškolené 
pracovníky s odpovídajícími znalostmi 
práva Unie, měla by Unie přispět na jejich 
vyškolení, jakož i na relevantní výměnné 
programy organizované příslušnými 
orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Pro rozhodování na základě důkazů 
je zásadní disponovat vysoce kvalitní 
evropskou statistikou, která byla vyvíjena, 
vypracována a šířena v rámci evropského 
statistického programu. Evropská statistika 
by měla být včas k dispozici a měla by 
přispívat k provádění politik Unie, jak je 
zakotveno ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde
o posílenou a integrovanou správu 
ekonomických záležitostí, sociální, 
ekonomickou a územní soudržnost, 
udržitelný rozvoj, zemědělskou politiku, 
sociální rozměr Evropy a globalizaci.

(48) Pro rozhodování na základě důkazů 
je zásadní disponovat vysoce kvalitní 
evropskou statistikou, která byla vyvíjena, 
vypracována a šířena v rámci evropského 
statistického programu, zejména 
statistikou týkající se ochrany 
spotřebitelů, zvířat a životního prostředí, 
jakož i nových hrozeb, jako je 
kybernetická bezpečnost produktů. 
Evropská statistika by měla být včas
k dispozici a měla by přispívat k provádění 
politik Unie, jak je zakotveno ve Smlouvě
o fungování Evropské unie, zejména pokud 
jde o posílenou a integrovanou správu 
ekonomických záležitostí, sociální, 
ekonomickou a územní soudržnost, 
udržitelný rozvoj, zemědělskou politiku, 
sociální rozměr Evropy a globalizaci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provádět Pařížskou dohodu a cíle 
udržitelného rozvoje OSN by měl tento 
program přispět k začleňování opatření
v oblasti klimatu a k dosažení celkového 
cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušná 
opatření budou identifikována během 
přípravy a provádění programu a znovu 
posouzena v souvislosti s příslušnými 
hodnoceními a postupy přezkumu.

(53) Vzhledem k nezbytnosti a naléhavé 
nutnosti boje proti změně klimatu
v souladu se závazky Unie provádět 
Pařížskou dohodu a cíle udržitelného 
rozvoje OSN by měl tento program přispět
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
k dosažení celkového cíle 25 % výdajů
z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 
klimatu. Příslušná opatření budou 
identifikována během přípravy a provádění 
programu a znovu posouzena v souvislosti
s příslušnými hodnoceními a postupy 
přezkumu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Dohoda o Evropském 
hospodářském prostoru stanoví pro oblasti 
zahrnuté v programu spolupráci mezi Unií
a jejími členskými státy na jedné straně
a zeměmi Evropského sdružení volného 
obchodu, které se účastní Evropského 
hospodářského prostoru, na straně druhé. 
Je rovněž třeba stanovit možnost, aby se 
programu účastnily další země, včetně 
zemí sousedících s Unií a zemí, které 
žádají o členství v Evropské unii, 
kandidátů na členství nebo zemí, které
k Unii přistupují. Navíc v oblasti evropské 

(55) Dohoda o Evropském 
hospodářském prostoru stanoví pro oblasti 
zahrnuté v programu spolupráci mezi Unií
a jejími členskými státy na jedné straně
a zeměmi Evropského sdružení volného 
obchodu, které se účastní Evropského 
hospodářského prostoru, na straně druhé. 
Je rovněž třeba stanovit možnost, aby se 
programu účastnily další země, včetně 
zemí sousedících s Unií a zemí, které 
žádají o členství v Evropské unii, 
kandidátů na členství nebo zemí, které
k Unii přistupují, pod podmínkou, že tyto 
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statistiky by program měl být otevřen 
Švýcarsku v souladu s Dohodou mezi 
Evropským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací o spolupráci v oblasti 
statistiky64.

země budou respektovat všechna jeho 
pravidla a s ním související předpisy. 
Navíc v oblasti evropské statistiky by 
program měl být otevřen Švýcarsku
v souladu s Dohodou mezi Evropským 
společenstvím a Švýcarskou konfederací
o spolupráci v oblasti statistiky64.

_________________ _________________

64Úř. věst. L 90, 28.3.2006, s. 2. 64Úř. věst. L 90, 28.3.2006, s. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Třetí země, které jsou členy 
Evropského hospodářského prostoru 
(EHP), se mohou účastnit programů Unie
v rámci spolupráce zavedené podle
Dohody o EHP, která stanoví provádění 
programů na základě rozhodnutí přijatého 
podle uvedené dohody. Třetí země se 
mohou programu rovněž zúčastnit na 
základě jiných právních nástrojů. Toto 
nařízení by mělo obsahovat zvláštní 
ustanovení za účelem udělení nezbytných 
práv a přístupu příslušné schvalující osobě, 
Evropskému úřadu pro boj proti podvodům 
(OLAF), jakož i Evropskému účetnímu 
dvoru, aby mohly komplexně vykonávat 
své pravomoci.

(56) Třetí země, které jsou členy 
Evropského hospodářského prostoru 
(EHP), se za předpokladu dodržení všech 
jeho pravidel a předpisů mohou účastnit 
programů Unie v rámci spolupráce 
zavedené podle Dohody o EHP, která 
stanoví provádění programů na základě 
rozhodnutí přijatého podle uvedené 
dohody. Třetí země se mohou programu 
rovněž zúčastnit na základě jiných 
právních nástrojů. Toto nařízení by mělo 
obsahovat zvláštní ustanovení za účelem 
udělení nezbytných práv a přístupu 
příslušné schvalující osobě, Evropskému 
úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), 
jakož i Evropskému účetnímu dvoru, aby 
mohly komplexně vykonávat své 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Luke Ming Flanagan
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Vzhledem ke zvyšující se vzájemné 
propojenosti světového hospodářství by 
program měl nadále nabízet možnost 
zapojit do určitých činností externí 
odborníky, jako jsou například úředníci ze 
třetích zemí, zástupci mezinárodních 
organizací nebo hospodářské subjekty.

(60) Vzhledem ke zvyšující se vzájemné 
propojenosti světového hospodářství by 
program měl nadále nabízet možnost 
zapojit do určitých činností externí 
odborníky, jako jsou například úředníci ze 
třetích zemí, zástupci mezinárodních 
organizací nebo hospodářské subjekty, za 
předpokladu, že toto zapojení bude 
probíhat objektivně a transparentně.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Nicola Caputo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Program by měl podporovat 
součinnost a doplňkovost s ohledem 
na podporu malých a středních podniků
a podnikání v rámci Evropského fondu pro 
regionální rozvoj zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]69. 
Specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky fondu InvestEU, jenž je zřízen 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) [...]70, navíc zajistí dluhovou
a kapitálovou podporu ke zlepšení přístupu
a dostupnosti financování pro malé
a střední podniky. Program by měl rovněž 
usilovat o součinnost s Kosmickým 
programem zavedeným nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]71, 
pokud jde o podněcování malých
a středních podniků, aby využívaly 
průlomových inovací a dalších řešení 
vyvinutých v rámci těchto programů.

(65) Program by měl podporovat 
součinnost a doplňkovost s ohledem 
na podporu malých a středních podniků
a podnikání v rámci Evropského fondu pro 
regionální rozvoj zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]69. 
Specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky fondu InvestEU, jenž je zřízen 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) [...]70, navíc zajistí dluhovou
a kapitálovou podporu ke zlepšení přístupu
a dostupnosti financování pro malé
a střední podniky a mikropodniky. 
Program by měl rovněž usilovat
o součinnost s Kosmickým programem 
zavedeným nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) [...]71, pokud jde
o podněcování malých a středních podniků, 
aby využívaly průlomových inovací
a dalších řešení vyvinutých v rámci těchto 
programů.
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_________________ _________________

69 COM (2018) 372 final. 69 COM (2018) 372 final.

70 COM (2018) 439 final. 70 COM (2018) 439 final.

71 COM (2018) 447 final. 71 COM (2018) 447 final.

Or. it

Pozměňovací návrh 68
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(77) S cílem zohlednit situace 
způsobené nákazami zvířat, které mají 
významný dopad na živočišnou výrobu 
nebo obchod, vývoj zoonóz, které 
představují hrozbu pro člověka, nebo nový 
vědecký nebo epizootologický vývoj, jakož
i nákazy zvířat, které by mohly 
představovat novou hrozbu pro Unii, by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o změnu seznamu nákaz zvířat
a zoonóz. Aby se zajistilo účinné 
posouzení pokroku programu při 
dosahování jeho cílů, měla by být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy
o fungování Evropské unie, pokud jde
o přezkum nebo doplnění ukazatelů
k měření dosažení specifických cílů, 
považuje-li se to za nezbytné, a pokud jde
o doplnění tohoto nařízení o ustanovení 
týkající se zřízení rámce pro monitorování
a hodnocení. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly
v souladu se zásadami stanovenými
v interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016. Pro zajištění rovné účasti na 

(77) S cílem zohlednit situace 
způsobené nákazami zvířat, které mají 
významný dopad na živočišnou výrobu 
nebo obchod, vývoj zoonóz, které 
představují hrozbu pro člověka, nebo nový 
vědecký nebo epizootologický vývoj, jakož
i nákazy zvířat, které by mohly 
představovat novou hrozbu pro Unii, by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o změnu seznamu nákaz zvířat
a zoonóz. Aby se zajistilo účinné 
posouzení pokroku programu při 
dosahování jeho cílů, měla by být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy
o fungování Evropské unie, pokud jde
o přezkum nebo doplnění ukazatelů
k měření dosažení specifických cílů, 
považuje-li se to za nezbytné, a pokud jde
o doplnění tohoto nařízení o ustanovení 
týkající se zřízení rámce pro monitorování
a hodnocení. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly
v souladu se zásadami stanovenými
v interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016. Konzultace by měly být vedeny i se 
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vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
obdrží Evropský parlament a Rada 
současně s odborníky z členských států 
veškeré dokumenty a jejich odborníci mají 
automaticky přístup na setkání skupin 
odborníků Komise, jež se věnují přípravě 
aktů v přenesené pravomoci.

zúčastněnými stranami a se spotřebiteli.
Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci obdrží 
Evropský parlament a Rada současně
s odborníky z členských států veškeré 
dokumenty a jejich odborníci mají 
automaticky přístup na setkání skupin 
odborníků Komise, jež se věnují přípravě 
aktů v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) chránit zdraví lidí, zvířat a rostlin
a posílit postavení občanů; a to ať už 
zavedením všech opatření nezbytných
k zajištění sledovatelnosti produktů
a provádění kontrol procesu produkce či 
pěstování plodin a také zajištění dobrých 
životních podmínek zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Bas Eickhout

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) 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 ochranou a posilováním zdraví lidí, 



AM\1168580CS.docx 45/61 PE629.600v02-00

CS

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;

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.
Program přispívá k plnění závazků Unie
vyplývajících z Agendy OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 a z Pařížské 
dohody o změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Guillaume Balas

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 chránit podniky, především 
mikropodniky a malé a střední podniky,
a posílit jejich postavení prosazováním 
práva Unie, usnadňováním přístupu na trh, 
stanovováním norem; jakož i posílit 
spolupráci mezi příslušnými orgány 
členských států navzájem a mezi těmito 
orgány a Komisí a decentralizovanými 
agenturami Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Luke Ming Flanagan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšit fungování vnitřního trhu
a zejména chránit občany, spotřebitele

a) zlepšit fungování vnitřního trhu
a zejména chránit občany, spotřebitele, 
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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;

producenty 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Nicola Caputo

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvýšit účinnost vnitřního trhu, 
usnadnit prevenci a odstraňování překážek, 
podporovat tvorbu, provádění
a prosazování práva Unie v oblastech 
vnitřního trhu se zbožím a službami, 
zadávání veřejných zakázek, dozoru nad 
trhem, jakož i v oblastech práva 
obchodních společností a smluvního práva
a mimosmluvních závazků, boje proti praní 
peněz, volného pohybu kapitálu, 
finančních služeb a hospodářské soutěže, 
včetně vývoje nástrojů správy;

a) zvýšit účinnost vnitřního trhu, 
podpořit místní hospodářský rozvoj, 
usnadnit prevenci a odstraňování překážek, 
podporovat tvorbu, provádění
a prosazování práva Unie v oblastech 
vnitřního trhu se zbožím a službami, 
sociální ekonomiky, zadávání veřejných 
zakázek, dozoru nad trhem, jakož i 
v oblastech práva obchodních společností
a smluvního práva a mimosmluvních 
závazků, boje proti praní peněz, volného 
pohybu kapitálu, finančních služeb
a hospodářské soutěže, včetně vývoje 
nástrojů správy;

Or. it

Pozměňovací návrh 74
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d – písm. i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) poskytováním pomoci 
spotřebitelům, podnikům a občanské 
společnosti, posilováním jejich postavení
a jejich vzděláváním, zajištěním vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele, udržitelné 
spotřeby a bezpečnosti výrobků, zejména 
podporou činností příslušných orgánů
v oblasti prosazování právních předpisů
a organizací zastupujících spotřebitele
a činností v oblasti spolupráce, zajištěním 
přístupu všech spotřebitelů k nápravě
a poskytováním přiměřených informací
o trzích a spotřebitelích;

i) poskytováním pomoci 
spotřebitelům, podnikům a občanské 
společnosti, posilováním jejich postavení
a jejich vzděláváním, zejména pokud jde
o jejich úsilí o osvojení udržitelných 
spotřebitelských návyků a zavedení 
udržitelných výrobních procesů; zvýšením 
informovanosti spotřebitelů o produktech 
řádným opatřováním potravin údaji
o nutričních hodnotách a o složení, 
případně o chovné metodě a názvu
a množství použitých pesticidů; zajištěním 
vysoké úrovně ochrany spotřebitele, 
udržitelné spotřeby a bezpečnosti výrobků, 
zejména podporou činností příslušných 
orgánů v oblasti prosazování právních 
předpisů a organizací zastupujících 
spotřebitele a činností v oblasti spolupráce;
zajištěním přístupu všech spotřebitelů
k nápravě a poskytováním přiměřených 
informací o trzích a spotřebitelích;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) poskytováním pomoci 
spotřebitelům, podnikům a občanské 
společnosti, posilováním jejich postavení
a jejich vzděláváním, zajištěním vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele, udržitelné 
spotřeby a bezpečnosti výrobků, zejména 
podporou činností příslušných orgánů
v oblasti prosazování právních předpisů
a organizací zastupujících spotřebitele
a činností v oblasti spolupráce, zajištěním 
přístupu všech spotřebitelů k nápravě
a poskytováním přiměřených informací
o trzích a spotřebitelích;

i) poskytováním pomoci 
spotřebitelům, producentům, podnikům
a občanské společnosti, posilováním jejich 
postavení a jejich vzděláváním, zajištěním 
vysoké úrovně ochrany spotřebitele, 
udržitelné spotřeby a bezpečnosti výrobků, 
zejména podporou činností příslušných 
orgánů v oblasti prosazování právních 
předpisů a organizací zastupujících 
spotřebitele a činností v oblasti spolupráce;
zajištěním přístupu všech spotřebitelů
k nápravě a poskytováním přiměřených 
informací o trzích a spotřebitelích;



PE629.600v02-00 48/61 AM\1168580CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d – písm. ii a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) zajištěním zlepšení systému 
sledovatelnosti produktů, zejména 
prostřednictvím povinných QR kódů 
na obalech produktů s cílem usnadnit 
odhalování nevyhovujících produktů
v potravinovém řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přispět k vysoké úrovni zdraví lidí, 
zvířat a rostlin v celém potravinovém 
řetězci a souvisejících oblastech, a to
i předcházením a eradikací nákaz
a škodlivých organismů, a podporovat 
zlepšování dobrých životních podmínek
zvířat, jakož i udržitelné produkce
a spotřeby potravin;

e) přispět k vysoké úrovni zdraví lidí, 
zvířat a rostlin v celém potravinovém 
řetězci a souvisejících oblastech, a to
i předcházením a eradikací nákaz
a škodlivých organismů, v souladu
s rámcem pro udržitelné používání 
antibiotik a pesticidů; zajišťovat, aby byly 
respektovány a dále zlepšovány životní 
podmínky zvířat; zajišťovat a prosazovat 
udržitelnou produkci a spotřebu potravin;
zajišťovat ochranu půdy a ekosystémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Jan Huitema
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přispět k vysoké úrovni zdraví lidí, 
zvířat a rostlin v celém potravinovém 
řetězci a souvisejících oblastech, a to
i předcházením a eradikací nákaz
a škodlivých organismů, a podporovat 
zlepšování dobrých životních podmínek 
zvířat, jakož i udržitelné produkce
a spotřeby potravin;

e) přispět k vysoké úrovni zdraví lidí, 
zvířat a rostlin v celém potravinovém 
řetězci a souvisejících oblastech, a to
i předcházením a eradikací nákaz
a škodlivých organismů, a podporovat 
zlepšování dobrých životních podmínek 
zvířat, jakož i udržitelné produkce
a spotřeby potravin; zaměřovat se tak na 
podněcování výzkumu, inovací a výměny 
osvědčených postupů mezi stranami 
zúčastněnými v těchto oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Stefan Eck

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) Specifické cíle oblasti potravin 
budou v rámci jednotného trhu zahrnovat 
mimo jiné:

předcházení a eradikaci nákaz
a škodlivých organismů;

podporu udržitelné produkce potravin
a spotřeby potravin omezením plýtvání
s potravinami a zajištěním informovanosti 
spotřebitelů s cílem zaručit v EU kvalitní 
normy;

zlepšení účinnosti, účelnosti
a spolehlivosti úředních kontrol v celém 
potravinovém řetězci za účelem řádného 
uplatňování a vymáhání pravidel EU
v této oblasti;

podpůrné politiky zaměřené na zlepšování 
životních podmínek zvířat, včetně 
souvisejících kroků, například opatření 
potírajících antimikrobiální rezistenci,
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v kontextu přístupu založeného na zásadě 
„jedno zdraví“ a v kontextu udržitelného 
využívání pesticidů;

začleňování norem týkajících se životních 
podmínek zvířat do smluv s dodavateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Bolesław G. Piecha

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) vypracovávat a šířit kvalitní 
statistiky o Evropě včasným, nestranným
a nákladově efektivním způsobem 
prostřednictvím posílených partnerství
v rámci Evropského statistického systému 
uvedeného v článku 4 nařízení (ES) 
č. 223/2009 a se všemi příslušnými 
vnějšími zúčastněnými stranami za použití 
více různých zdrojů údajů, pokročilých 
analytických metod, inteligentních systémů
a digitálních technologií.

f) vypracovávat a šířit kvalitní 
statistiky o Evropě včasným, nestranným
a nákladově efektivním způsobem, který by 
nevedl k další administrativní zátěži,
prostřednictvím posílených partnerství
v rámci Evropského statistického systému 
uvedeného v článku 4 nařízení (ES) 
č. 223/2009 a se všemi příslušnými 
vnějšími zúčastněnými stranami za použití 
více různých zdrojů údajů, pokročilých 
analytických metod, inteligentních systémů
a digitálních technologií.

Or. pl

Pozměňovací návrh 81
Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění 
programu na období 2021–2027 činí 4 
088 580 000 EUR v běžných cenách.

1. Finanční krytí pro provádění 
programu na období 2021–2027 činí 4 408 
580 000 EUR v běžných cenách.

Or. en



AM\1168580CS.docx 51/61 PE629.600v02-00

CS

Odůvodnění

S cílem zohlednit zvýšení rozpočtu cíle podle čl. 3 odst. 2 písm. e).

Pozměňovací návrh 82
Bolesław G. Piecha

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 1 680 000 000 EUR na cíl uvedený
v čl. 3 odst. 2 písm. e);

c) 1 892 000 000 EUR na cíl 
uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. e);

Or. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrh obnovuje částku z nařízení 652/2014/EU. Výzvy v této oblasti se 
nezmenšily, právě naopak, neustále jich přibývá.

Pozměňovací návrh 83
Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 1 680 000 000 EUR na cíl uvedený
v čl. 3 odst. 2 písm. e);

c) 2 000 000 000 EUR na cíl uvedený
v čl. 3 odst. 2 písm. e);

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se navýšení této rozpočtové položky, a to s ohledem na rozsah úkolu, kterým je 
zajistit, aby potravinové systémy chránily zdraví lidí i zvířat, a podporovat přechod na 
potravinové systémy, které budou jak bezpečné, tak i udržitelné. Schopnost EU zajistit pro 
občany bezpečné a zdravé potraviny má vliv na důvěru občanů v EU jako celek.

Pozměňovací návrh 84
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Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program je otevřen těmto třetím zemím: Za předpokladu dodržení všech jeho 
pravidel a předpisů je program otevřen 
těmto třetím zemím:

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Nicola Caputo

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vytváření vhodných podmínek
k posílení postavení všech aktérů na 
vnitřním trhu, včetně podniků, občanů
a spotřebitelů, občanské společnosti
a orgánů veřejné správy, prostřednictvím 
transparentních informačních a osvětových 
kampaní, výměny osvědčených postupů, 
prosazování osvědčených postupů, výměny
a šíření odborných znalostí a vědomostí
a pořádání školení;

a) vytváření vhodných podmínek
k posílení postavení všech aktérů na 
vnitřním trhu, včetně podniků, zejména 
mikropodniků a malých a středních
podniků, občanů a spotřebitelů, občanské 
společnosti a orgánů veřejné správy, 
prostřednictvím transparentních 
informačních a osvětových kampaní, 
výměny osvědčených postupů, prosazování 
osvědčených postupů, výměny a šíření 
odborných znalostí a vědomostí a pořádání 
školení;

Or. it

Pozměňovací návrh 86
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vytváření vhodných podmínek
k posílení postavení všech aktérů na 

a) vytváření vhodných podmínek
k posílení postavení všech aktérů na 
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vnitřním trhu, včetně podniků, občanů
a spotřebitelů, občanské společnosti
a orgánů veřejné správy, prostřednictvím 
transparentních informačních a osvětových 
kampaní, výměny osvědčených postupů, 
prosazování osvědčených postupů, výměny
a šíření odborných znalostí a vědomostí
a pořádání školení;

vnitřním trhu, včetně producentů, podniků, 
občanů a spotřebitelů, občanské 
společnosti a orgánů veřejné správy, 
prostřednictvím transparentních 
informačních a osvětových kampaní, 
výměny osvědčených postupů, prosazování 
osvědčených postupů, výměny a šíření 
odborných znalostí a vědomostí a pořádání 
školení;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytování mechanismů pro 
občany, spotřebitele, koncové uživatele, 
zástupce občanské společnosti a podniky
z Unie, aby mohli přispívat k politickým 
diskusím, tvorbě politik a rozhodovacímu 
procesu, a to zejména prostřednictvím 
podpory fungování zastupujících 
organizací na vnitrostátní úrovni a na 
úrovni Unie;

b) poskytování mechanismů pro 
občany, spotřebitele, spotřebitelská 
sdružení, koncové uživatele, zástupce 
občanské společnosti a podniky z Unie, 
aby mohli přispívat k politickým diskusím, 
tvorbě politik a rozhodovacímu procesu,
a to zejména prostřednictvím podpory 
fungování zastupujících organizací na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytování mechanismů pro 
občany, spotřebitele, koncové uživatele, 
zástupce občanské společnosti a podniky
z Unie, aby mohli přispívat k politickým 
diskusím, tvorbě politik a rozhodovacímu 

b) poskytování mechanismů pro 
občany, spotřebitele, producenty, koncové 
uživatele, zástupce občanské společnosti
a podniky z Unie, aby mohli přispívat
k politickým diskusím, tvorbě politik
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procesu, a to zejména prostřednictvím 
podpory fungování zastupujících 
organizací na vnitrostátní úrovni a na 
úrovni Unie;

a rozhodovacímu procesu, a to zejména 
prostřednictvím podpory fungování 
zastupujících organizací na vnitrostátní 
úrovni a na úrovni Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Nicola Caputo

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podpora konkurenceschopnosti 
podniků a celých hospodářských odvětví
i podpora využívání inovací malými
a středními podniky a spolupráce
v hodnotovém řetězci prostřednictvím 
strategického propojování ekosystémů
a klastrů, včetně společné klastrové 
iniciativy;

e) podpora konkurenceschopnosti 
podniků a celých hospodářských odvětví
i podpora využívání inovací mikropodniky
a malými a středními podniky a spolupráce
v hodnotovém řetězci prostřednictvím 
strategického propojování ekosystémů
a klastrů, včetně společné klastrové 
iniciativy;

Or. it

Pozměňovací návrh 90
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 20, jimiž se mění příloha III za 
účelem zohlednění situací způsobených 
těmito nákazami zvířat, které mají 
významný dopad na živočišnou výrobu 
nebo obchod, vývoje zoonóz, které 
představují hrozbu pro člověka, nebo
s ohledem na nový vědecký nebo 
epizootologický vývoj, a nákaz zvířat, 
které pravděpodobně představují pro Unii 
novou hrozbu.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 20, jimiž se mění příloha III za 
účelem zohlednění situací způsobených 
těmito nákazami zvířat, které mají 
významný dopad na živočišnou výrobu 
nebo obchod, vývoje zoonóz, které 
představují hrozbu pro člověka, nebo
s ohledem na nový vědecký nebo 
epizootologický vývoj, a nákaz zvířat,
které pravděpodobně představují pro Unii 
novou hrozbu. Při změnách přílohy III by 
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měl být rovněž zohledněn nezákonný 
dovoz potravin vzhledem k zdravotním 
rizikům, která z něj vyplývají.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Lukas Mandl

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Průběžné hodnocení programu se 
provede, jakmile je k dispozici dostatek 
informací o jeho provádění, avšak 
nejpozději do čtyř let od začátku 
provádění programu.

2. Nejpozději do [tři roky od začátku 
provádění programu] Komise vypracuje 
průběžnou zprávu hodnotící program
z hlediska plnění cílů opatření 
podporovaných v rámci tohoto programu, 
výsledků a dopadů, účinnosti využívání 
zdrojů a přidané hodnoty programu pro 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Lukas Mandl

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise sdělí závěry hodnocení
spolu se svými připomínkami Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů.

6. Komise předloží zprávy uvedené
v odstavcích 2 a 5 spolu se svými 
připomínkami Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů
a zveřejní je. Závěry těchto hodnocení 
budou případně doprovázeny 
legislativními návrhy na revizi programu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Michel Dantin

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření k eradikaci karanténního 
škodlivého organismu pro Unii přijatá 
příslušným orgánem členského státu
v souladu s článkem 16 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/2031105 nebo opatřeními Unie 
přijatými podle čl. 28 odst. 1 uvedeného 
nařízení;

a) preventivní opatření a opatření
k izolaci nebo eradikaci karanténního 
škodlivého organismu pro Unii přijatá 
příslušným orgánem členského státu
v souladu s článkem 16 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/2031105 nebo opatřeními Unie 
přijatými podle čl. 28 odst. 1 uvedeného 
nařízení;

_________________ _________________

105Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016
o ochranných opatřeních proti škodlivým 
organismům rostlin, o změně nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 
1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 
69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 
98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES
a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, 
s. 4).

105Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016
o ochranných opatřeních proti škodlivým 
organismům rostlin, o změně nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 
1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 
69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 
98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES
a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, 
s. 4).

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Michel Dantin

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) opatření k eradikaci škodlivého 
organismu, který není uveden na seznamu 
karanténních škodlivých organismů pro 
Unii, přijatá příslušným orgánem 
členského státu v souladu s článkem 29 
nařízení (EU) 2016/2031, a který může být 

b) preventivní opatření a opatření
k izolaci nebo eradikaci škodlivého 
organismu, který není uveden na seznamu 
karanténních škodlivých organismů pro 
Unii, přijatá příslušným orgánem 
členského státu v souladu s článkem 29 
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kvalifikován jako karanténní škodlivý 
organismus pro Unii na základě kritérií 
stanovených v uvedeném článku nebo
v čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení;

nařízení (EU) 2016/2031, a který může být 
kvalifikován jako karanténní škodlivý 
organismus pro Unii na základě kritérií 
stanovených v uvedeném článku nebo
v čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Michel Dantin

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dodatečná ochranná opatření přijatá 
proti šíření škodlivého organismu, proti 
němuž byla přijata opatření Unie podle čl. 
28 odst. 1 a čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 
2016/2031, jiná než opatření k eradikaci 
uvedená v písmeni a) tohoto odstavce
a opatření k omezení výskytu uvedená
v písmeni b) tohoto odstavce, jsou-li tato 
opatření nezbytná k ochraně Unie před 
dalším šířením tohoto škodlivého 
organismu;

c) dodatečná ochranná opatření přijatá 
proti šíření škodlivého organismu, proti 
němuž byla přijata opatření Unie podle čl. 
28 odst. 1 a čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 
2016/2031, jiná než opatření uvedená
v písmenech a) a b) tohoto odstavce, jsou-
li tato opatření nezbytná k ochraně Unie 
před dalším šířením tohoto škodlivého 
organismu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Jan Huitema

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3.4a. Opatření ke sledování výskytu 
známých i v současnosti neznámých 
škodlivých organismů a nákaz.

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Činnosti na podporu zlepšování
dobrých životních podmínek zvířat

3. Činnosti a kontroly za účelem 
zajištění dobrých životních podmínek 
zvířat

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Stefan Eck

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. referenční srovnávání způsobu, 
jakým potravinářské společnosti přistupují
k otázce životních podmínek 
hospodářských zvířat, řádné posuzování 
rizik a příležitostí, které dobré životní 
podmínky hospodářských zvířat skýtají 
pro jejich činnost, a analýza nedostatků 
jejich systémů a procesů řízení týkajících 
se životních podmínek hospodářských 
zvířat. Díky tomu by měly být schopny 
určit své silné i slabé stránky a získat 
základ pro zavedení vhodných a účinných 
systémů řízení a kontrol.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Bas Eickhout

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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7. Činnosti na podporu udržitelné 
výroby a spotřeby potravin.

7. Činnosti na podporu udržitelných 
nízkouhlíkových výrobních postupů
a spotřeby potravin, které chrání životní 
prostředí a biologickou rozmanitost, 
snižují plýtvání potravinami na minimum
a zajišťují přísné normy, pokud jde
o životní podmínky zvířat, a činnosti 
zvyšující informovanost spotřebitelů
o těchto postupech.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Činnosti na podporu udržitelné 
výroby a spotřeby potravin.

7. Činnosti na podporu udržitelné 
výroby potravin, které zajišťují ochranu 
zvířat, půdy a ekosystémů; činnosti 
na podporu udržitelné spotřeby potravin, 
včetně zvyšování povědomí o dopadu 
našich spotřebitelských návyků, naléhavé 
potřeby změnit je a cesty k tomu, jak v této 
otázce uspět.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Databáze a počítačové systémy pro 
správu informací, které jsou zapotřebí pro 
účelné a účinné provádění právních 
předpisů souvisejících se specifickým 
cílem uvedeným v čl. 3 odst. 2 písm. e)
a které mají prokázanou přidanou hodnotu 

8. Databáze a počítačové systémy pro 
správu informací, které jsou zapotřebí pro 
účelné a účinné provádění právních 
předpisů souvisejících se specifickým 
cílem uvedeným v čl. 3 odst. 2 písm. e)
a které mají prokázanou přidanou hodnotu 
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pro Unii jako celek. pro Unii jako celek; uplatňování nových 
technologií za účelem zlepšení 
sledovatelnosti produktů, například QR 
kódů na obalech produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Jan Huitema

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Technická a vědecká práce, včetně 
studií a koordinačních činností, která je 
nezbytná k zajištění řádného uplatňování 
právních předpisů s ohledem na specifický 
cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. e)
a přizpůsobení těchto právních předpisů 
vědeckému, technologickému
a společenskému vývoji.

11. Technická a vědecká práce, včetně 
studií a koordinačních činností, která je 
nezbytná k pokračování v předcházení 
novým a neznámým škodlivým 
organismům a nákazám a zajištění 
řádného uplatňování právních předpisů
s ohledem na specifický cíl uvedený v čl. 3 
odst. 2 písm. e) a přizpůsobení těchto 
právních předpisů vědeckému, 
technologickému a společenskému vývoji.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. Opatření na ochranu zdraví lidí, 
zvířat a rostlin a dobrých životních 
podmínek zvířat určená k uplatňování na 
zvířata, živočišné produkty, rostliny
a rostlinné produkty přivážené ze třetích 
zemí na hranice Unie.

15. Opatření na ochranu zdraví lidí, 
zvířat a rostlin a dobrých životních 
podmínek zvířat určená k uplatňování na 
zvířata, živočišné produkty, rostliny
a rostlinné produkty přivážené ze třetích 
zemí na hranice Unie, včetně opatření 
ke zvýšení informovanosti spotřebitelů
o produktech řádným opatřováním 
potravin údaji o nutričních hodnotách a 
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o složení, případně o chovné metodě
a názvu a množství použitých pesticidů;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Bas Eickhout

Návrh nařízení
Příloha II – odrážka 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– monitorování pokroku při 
dosahování cílů udržitelného rozvoje,

– monitorování pokroku při 
dosahování cílů udržitelného rozvoje a při 
plnění Pařížské dohody o změně klimatu,

Or. en
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