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Pozměňovací návrh  6 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že svět prochází 

procesem rychlých a významných změn, 

které mají dopad i na jednotný trh EU; 

B. vzhledem k tomu, že svět prochází 

procesem rychlých a významných změn, 

jako je zvyšující se tlak změny klimatu a 

nadměrného využívání zdrojů, které mají 

dopad i na jednotný trh EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  7 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá obecné cíle sdělení Komise o 

jednotném trhu v měnícím se světě, jen 

několik měsíců před volbami do 

Evropského parlamentu v roce 2019 a na 

25. výročí jednotného trhu; 

1. bere na vědomí obecné cíle sdělení 

Komise o jednotném trhu v měnícím se 

světě, jen několik měsíců před volbami do 

Evropského parlamentu v roce 2019 a na 

25. výročí jednotného trhu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. připomíná, že vnitřní trh by měl 

být nástrojem k dosažení čistých nulových 

emisí uhlíku a udržitelného hospodářství 

založeného na účinnosti zdrojů a energie 

v souladu s klimatickými cíli EU a 

strategií oběhového hospodářství; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  9 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod 7 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je přesvědčen, že pro účely 

dosažení hlubší integrace jsou klíčové 

rovné podmínky vztahující se na všechny 

aktéry ve všech členských státech; 

7. je přesvědčen, že pro účely 

dosažení hlubší integrace jsou klíčové 

rovné podmínky vztahující se na všechny 

aktéry ve všech členských státech, které 

umožní vytvoření spravedlivého a 

transparentního regulačního rámce, který 

bude účinně zohledňovat sociální a 

environmentální právní předpisy a normy 

s cílem nadále je zlepšovat; 

Or. en 



 

AM\1171850CS.docx  PE631.568v01-00 }  

 PE631.569v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

10.12.2018  B8-0557/2018 }  

 B8-0558/2018 } RC1/Am. 10 

Pozměňovací návrh  10 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Single market package 

Společný návrh usnesení 

Bod 15 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vybízí Komisi, aby za pomoci 

stávajících nástrojů lépe zasahovala proti 

vnitrostátním předpisům, které ohrožují 

jednotný trh; 

15. vybízí Komisi, aby za pomoci 

stávajících nástrojů lépe zasahovala proti 

vnitrostátním předpisům, které jsou v 

rozporu s legislativou v oblasti jednotného 

trhu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  11 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zajistily, že služby obecného 

hospodářského zájmu, včetně sociálních 

služeb obecného zájmu, byly zajišťovány 

prostřednictvím rámce zahrnujícího 

univerzální přístup, vysokou kvalitu, 

cenovou dostupnost a jasná pravidla 

financování; domnívá se, že Komise by 

měla přijímat iniciativy s využitím všech 

dostupných možností, v souladu s 

článkem 14 a protokolem 26 SFEU a na 

jejich základě, a zajišťovat přitom, aby 

služby obecného hospodářského zájmu 

včetně sociálních služeb obecného zájmu 

byly provozovány na vhodné úrovni v 

souladu se zásadou subsidiarity; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  12 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod 19 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. žádá Evropskou radu, aby přijala 

nový závazek k dokončení jednotného trhu 

do roku 2025, a to včetně nového 

veřejného harmonogramu činností, jako to 

evropští vysocí představitelé učinili v roce 

1985; je však velmi znepokojen 

skutečností, že několik právních předpisů 

je zcela zablokováno v Radě, která k nim 

dosud nebyla schopna přijmout žádný 

postoj; vyzývá Radu, aby ukončila tento 

stav, který škodí jak našim občanům, tak 

podnikům; 

19. žádá Evropskou radu, aby přijala 

nový závazek k dalšímu prohloubení 

jednotného trhu, a to včetně nového 

veřejného harmonogramu činností; je však 

velmi znepokojen skutečností, že několik 

právních předpisů je zcela zablokováno v 

Radě, která k nim dosud nebyla schopna 

přijmout žádný postoj; vyzývá Radu, aby 

ukončila tento stav, který škodí jak našim 

občanům, tak podnikům; 

Or. en 

 

 


