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Pozměňovací návrh  33 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Martin 

Schirdewan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 

odstranit z jednotného trhu zbývající 

neopodstatněné překážky a dosáhnout tak 

hmatatelných a rychlých výsledků, pokud 

jde o růst, inovaci, tvorbu pracovních 

míst, výběr spotřebitelů a nové obchodní 

modely; 

3. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 

řešit nerovnosti mezi členskými státy i v 

jejich rámci, které vyplývají ze „závodu ke 

dnu“, pokud jde o sociální práva a 

zdanění podniků; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  34 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Martin 

Schirdewan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. uznává však, že liberalizace a 

privatizace veřejných služeb prohloubila 

nerovnosti mezi členskými státy i v jejich 

rámci a oslabila důvěru v národní vlády i 

Unii jako takovou, a vyzývá k flexibilnější 

politice v tomto ohledu, která členským 

státům umožní zvrátit předchozí 

rozhodnutí týkající se liberalizace a 

privatizace těchto služeb; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  35 

Dennis de Jong, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. současně zdůrazňuje, že pokud 

volný pohyb osob nebo služeb vede k 

narušení vnitrostátního trhu práce, měly 

by mít členské státy právo přijmout 

dočasná opatření k řešení tohoto 

narušení; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  36 

Dennis de Jong, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE 

Balíček pro jednotný trh 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že jednotný trh se stále 

častěji dostává pod tlak vnitrostátních 

předpisů, které jsou v rozporu se 

zásadami, na nichž je založen, zejména 

pokud jde o předpisy na vnitrostátní 

úrovni, které mají dopad na volný pohyb 

zboží a služeb; uznává, že neopodstatněná 

a nepřiměřená vnitrostátní opatření a také 

nekoordinovaná opatření mohou ohrozit 

jednotu a účinnost jednotného trhu; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  37 

Dennis de Jong, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Emmanuel Maurel, Martin Schirdewan 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 reformování a 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; 

Or. en 

 

 


