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POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego odbywa się na podstawie 
dużej części unijnego prawodawstwa. 
Dotyczy to w szczególności 
konkurencyjności, normalizacji, ochrony 
konsumentów, nadzoru rynku i regulacji 
dotyczących łańcucha żywnościowego, ale 
także przepisów w sprawie działalności 
gospodarczej, handlu i transakcji 
finansowych oraz wspierania uczciwej 
konkurencji zapewniającej równe szanse 
niezbędne do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

(3) Funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego odbywa się na podstawie 
dużej części unijnego prawodawstwa. 
Dotyczy to w szczególności 
konkurencyjności, normalizacji, ochrony 
konsumentów, nadzoru rynku i regulacji 
dotyczących łańcucha żywnościowego, ale 
także przepisów w sprawie działalności 
gospodarczej, handlu i transakcji 
finansowych oraz wspierania uczciwej 
konkurencji zapewniającej równe szanse 
niezbędne do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, aby przynosić korzyści 
wszystkim obywatelom UE. Zachowanie 
zgodności z unijnymi regułami 
konkurencji jest nie tylko wymogiem 
prawnym w państwach członkowskich, 
lecz jest też niezbędne dla samego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Obecnie istnieje kilka programów 
umożliwiających Unii działania 
w dziedzinie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, ochrony 
konsumentów i końcowych użytkowników 
usług finansowych, kształtowania polityki 
w dziedzinie usług finansowych i łańcucha 
żywnościowego. Dodatkowe działania 

(5) Obecnie istnieje kilka programów 
umożliwiających Unii działania 
w dziedzinie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, ochrony 
konsumentów i końcowych użytkowników 
usług finansowych, kształtowania polityki 
w dziedzinie usług finansowych i łańcucha 
żywnościowego. Dodatkowe działania 
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finansowane są bezpośrednio z linii 
budżetowych dotyczących rynku 
wewnętrznego. Niezbędne jest 
usprawnienie i wykorzystanie synergii 
między różnymi działaniami 
i ustanowienie bardziej elastycznych 
i ruchomych ram w celu finansowania 
działań, których celem jest osiągnięcie 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wewnętrznego w sposób jak najbardziej 
efektywny pod względem kosztów. Należy 
zatem ustanowić nowy program łączący 
działania finansowane wcześniej w ramach 
innych programów i innych stosownych 
linii budżetowych. Program powinien 
również obejmować nowe inicjatywy, 
które mają na celu poprawę 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

finansowane są bezpośrednio z linii 
budżetowych dotyczących rynku 
wewnętrznego. Bez uszczerbku dla 
obecnego poziomu przejrzystości i kontroli 
demokratycznej ze strony 
współprawodawców niezbędne jest 
usprawnienie i wykorzystanie synergii 
między różnymi działaniami 
i ustanowienie bardziej elastycznych 
i ruchomych ram w celu finansowania 
działań, których celem jest osiągnięcie 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wewnętrznego w sposób jak najbardziej 
efektywny pod względem kosztów. Należy 
zatem ustanowić nowy program łączący 
działania finansowane wcześniej w ramach 
innych programów i innych stosownych 
linii budżetowych. Program powinien 
również obejmować nowe inicjatywy, 
które mają na celu poprawę 
funkcjonowania i rozwój rynku 
wewnętrznego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Opracowywanie, tworzenie 
i rozpowszechnianie statystyk europejskich 
stanowi przedmiot odrębnego 
Europejskiego programu statystycznego 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 99/201347. W celu zapewnienia ciągłości 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich nowy program powinien 
również obejmować działania objęte 
wchodzące w zakres Europejskiego 
programu statystycznego, zapewniając 
ramy w zakresie opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich. Ponadto w ramach nowego 
programu powinno się ustanowić ramy 
finansowe potrzebne do dostarczania 
wysokiej jakości, porównywalnych 

(6) Opracowywanie, tworzenie 
i rozpowszechnianie statystyk europejskich 
stanowi przedmiot odrębnego 
Europejskiego programu statystycznego 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 99/201347. W celu zapewnienia ciągłości 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich nowy program powinien 
również obejmować działania wchodzące 
w zakres obecnego Europejskiego 
programu statystycznego, zapewniając 
ramy gromadzenia danych, jak również
opracowywania, tworzenia, prawidłowego 
wykorzystania, stosowania
i rozpowszechniania statystyk 
europejskich. Ponadto w ramach nowego 
programu powinno się ustanowić ramy 
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i wiarygodnych europejskich statystyk 
w celu wsparcia opracowywania, 
wdrażania, monitorowania i oceny 
wszystkich unijnych polityk.

finansowe potrzebne do dostarczania 
wysokiej jakości, porównywalnych 
i wiarygodnych europejskich statystyk, 
również w takich dziedzinach jak handel i 
migracja, w celu wsparcia opracowywania, 
wdrażania, monitorowania i oceny 
wszystkich unijnych polityk zgodnie z art. 
3 Traktatu o Unii Europejskiej.

__________________ __________________

47 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 
z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego programu statystycznego 
2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

47 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 
z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego programu statystycznego 
2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Program powinien wspierać 
opracowywanie, wdrażanie 
i egzekwowanie unijnych przepisów 
stanowiących podstawę prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Program powinien wspierać tworzenie 
warunków odpowiednich dla umocnienia 
pozycji podmiotów działających na rynku 
wewnętrznym; przedsiębiorstw, obywateli, 
w tym konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i władz publicznych. 
Dlatego program powinien mieć na celu 
zapewnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, lecz 
również wspieranie egzekwowania prawa 
ochrony konsumentów i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz 
zwiększanie świadomości wśród 
przedsiębiorstw i obywateli, zapewniając 
im odpowiednie narzędzia, wiedzę 
i kompetencje, potrzebne do podejmowania 
świadomych decyzji oraz większego 
udziału w unijnym procesie stanowienia 
prawa. Ponadto program powinien mieć na 
celu wzmocnienie współpracy 

(8) Program powinien wspierać 
opracowywanie, wdrażanie 
i egzekwowanie unijnych przepisów 
stanowiących podstawę prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Program powinien wspierać tworzenie 
warunków odpowiednich dla umocnienia 
pozycji wszystkich istniejących i 
potencjalnych podmiotów działających na 
rynku wewnętrznym; przedsiębiorstw, w 
tym przedsiębiorstw typu start-up, 
oszczędzających i inwestorów, obywateli, 
w tym konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i władz publicznych. 
Dlatego program powinien mieć na celu 
zapewnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, lecz 
również wspieranie egzekwowania prawa 
ochrony konsumentów i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz 
zwiększanie świadomości wśród 
przedsiębiorstw i obywateli, zapewniając 
im odpowiednie narzędzia, wiedzę 
i kompetencje, potrzebne do podejmowania 
świadomych decyzji oraz większego 
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administracyjnej i regulacyjnej, 
w szczególności poprzez wymianę 
najlepszych praktyk, poszerzanie wiedzy 
i kompetencji, w tym wykorzystywanie 
strategicznych zamówień publicznych. 
Program ma również na celu wspieranie 
tworzenia wysokiej jakości norm 
międzynarodowych, które są podstawą 
wdrażania unijnych przepisów. Obejmuje 
to również normy w dziedzinie 
sprawozdawczości finansowej i badania 
sprawozdań finansowych, przyczyniając 
się tym samym do przejrzystości 
i prawidłowego funkcjonowania unijnych 
rynków kapitałowych oraz zwiększenia 
ochrony inwestorów. Program powinien 
wspierać działania w zakresie 
opracowywania regulacji i norm również 
poprzez zapewnienie jak najszerszego 
zaangażowania zainteresowanych stron. 
Celem programu powinno być również 
wspieranie wdrażania i egzekwowania 
prawodawstwa UE zapewniającego wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt 
i roślin na wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego oraz poprawę dobrostanu 
zwierząt.

udziału w unijnym procesie stanowienia 
prawa. Ponadto program powinien mieć na 
celu wzmocnienie współpracy 
administracyjnej i regulacyjnej, 
w szczególności poprzez wymianę 
najlepszych praktyk, poszerzanie wiedzy 
i kompetencji, w tym wykorzystywanie 
strategicznych zamówień publicznych. 
Program ma również na celu wspieranie 
tworzenia wysokiej jakości norm 
międzynarodowych, które są podstawą 
wdrażania unijnych przepisów. Obejmuje 
to również normy w dziedzinie 
sprawozdawczości finansowej i badania 
sprawozdań finansowych, przyczyniając 
się tym samym do przejrzystości 
i prawidłowego funkcjonowania unijnych 
rynków kapitałowych oraz zwiększenia 
ochrony inwestorów. Program powinien 
wspierać działania w zakresie 
opracowywania regulacji i norm również 
poprzez zapewnienie jak najszerszego 
zaangażowania zainteresowanych stron. 
Celem programu powinno być również 
wspieranie wdrażania i egzekwowania 
prawodawstwa UE zapewniającego wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt 
i roślin na wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego oraz poprawę dobrostanu 
zwierząt.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponieważ wraz z rozwojem handlu 
elektronicznego i usług dla podróżnych 
rynki konsumenckie stały się rynkami bez 
granic, należy zadbać o to, aby konsumenci 
zamieszkujący w Unii mogli korzystać 
z odpowiedniej ochrony podczas przywozu 
towarów i usług od przedsiębiorców 
mających siedzibę w państwach trzecich. 
W związku z tym program powinien 
w razie konieczności umożliwiać 

(14) Ponieważ wraz z rozwojem handlu 
elektronicznego i usług dla podróżnych 
oraz rozwojem rynku cyfrowego rynki 
konsumenckie stały się rynkami bez 
granic, należy zadbać o to, aby konsumenci 
zamieszkujący w Unii mogli korzystać z
odpowiedniej ochrony podczas przywozu 
towarów i usług od przedsiębiorców 
mających siedzibę w państwach trzecich. 
W związku z tym program powinien 
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wspieranie współpracy z właściwymi 
organami z siedzibą w państwach trzecich 
będących najważniejszymi partnerami 
handlowymi Unii.

w razie konieczności umożliwiać 
wspieranie współpracy z właściwymi 
organami z siedzibą w państwach trzecich 
będących najważniejszymi partnerami 
handlowymi Unii.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zrealizować cele programu 
oraz ułatwić życie obywatelom 
i przedsiębiorstwom, należy wprowadzić 
w życie wysokiej jakości usługi publiczne 
zorientowane na użytkownika. Oznacza to, 
że administracje publiczne powinny zacząć 
stosować nowe metody pracy, 
wyeliminować podziały między różnymi 
częściami administracji i zaangażować się 
we współtworzenie tych usług publicznych 
z udziałem obywateli i przedsiębiorstw. 
Ponadto ciągły i stały wzrost działalności 
transgranicznej na rynku wewnętrznym 
wymaga zapewnienia aktualnych 
informacji na temat praw przedsiębiorstw
i obywateli, ale również informacji 
wyjaśniających formalności 
administracyjne. Ponadto zasadniczego 
znaczenia nabiera udzielanie porad 
prawnych oraz pomocy w rozwiązaniu 
problemów, które występują na szczeblu 
międzynarodowym. Niezbędne jest także 
połączenie krajowych administracji 
w prosty i skuteczny sposób, jak również 
ocena sposobu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w terenie. Program 
powinien zatem wspierać istniejące 
narzędzia służące do zarządzania rynkiem 
wewnętrznym, tj.: portal „Twoja Europa”, 
który powinien być podstawą przyszłego 
jednolitego portalu cyfrowego, portal 
„Twoja Europa – Porady”, system 
SOLVIT, system wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym oraz tabela wyników 
jednolitego rynku w celu ułatwienia życia 

(16) Aby zrealizować cele programu 
oraz ułatwić życie obywatelom 
i przedsiębiorstwom, należy wprowadzić 
w życie wysokiej jakości usługi publiczne 
zorientowane na użytkownika. Oznacza to, 
że administracje publiczne powinny zacząć 
stosować nowe metody pracy, 
wyeliminować podziały między różnymi 
częściami administracji i zaangażować się
we współtworzenie tych usług publicznych 
z udziałem obywateli i przedsiębiorstw. 
Ponadto ciągły i stały wzrost działalności 
transgranicznej na rynku wewnętrznym 
wymaga zapewnienia aktualnych 
informacji na temat praw obywateli i
przedsiębiorstw, ale również informacji 
wyjaśniających formalności 
administracyjne. Ponadto zasadniczego 
znaczenia nabiera udzielanie porad 
prawnych oraz pomocy w rozwiązaniu 
problemów, które występują na szczeblu 
międzynarodowym. Niezbędne jest także 
połączenie krajowych administracji 
w prosty i skuteczny sposób, jak również 
ocena sposobu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w terenie. Program 
powinien zatem wspierać istniejące 
narzędzia służące do zarządzania rynkiem 
wewnętrznym, tj.: portal „Twoja Europa”, 
który powinien być podstawą przyszłego 
jednolitego portalu cyfrowego, portal 
„Twoja Europa – Porady”, system 
SOLVIT, system wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym oraz tabela wyników 
jednolitego rynku w celu ułatwienia życia 
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obywatelom i handlu transgranicznego 
przedsiębiorstwom.

obywatelom i handlu transgranicznego 
przedsiębiorstwom.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Biorąc pod uwagę fakt, że rynek 
wewnętrzny zdefiniowany w art. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej obejmuje 
system zapewniający niezakłóconą 
konkurencję, program powinien wspierać 
unijną politykę konkurencji, sieci
i współpracę z krajowymi organami 
i sądami, a także działania informacyjne 
skierowane do szerszej grupy 
zainteresowanych stron polegające na 
informowaniu o prawach, korzyściach 
i obowiązkach wynikających z polityki 
konkurencji oraz na ich wyjaśnianiu.

(20) Biorąc pod uwagę fakt, że Traktat
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
obejmuje system zasad zapewniający 
niezakłóconą konkurencję na rynku 
wewnętrznym, program powinien 
przyczyniać się do wspierania unijnej 
polityki konkurencji w drodze 
usprawnienia i zacieśnienia współpracy
z europejską siecią konkurencji oraz z
organami i sądami krajowymi, w tym w 
drodze zacieśniania współpracy 
międzynarodowej, jak również 
informowania o prawach, korzyściach 
i obowiązkach wynikających z polityki 
konkurencji oraz ich wyjaśniania. 
Program powinien w szczególności pomóc 
Komisji lepiej analizować i oceniać 
zmiany na rynku, m.in. dzięki szerokiemu 
wykorzystaniu badań sektorowych oraz 
dzięki systematycznej wymianie wyników i 
najlepszych praktyk w ramach 
europejskiej sieci konkurencji. Powinno 
się to przyczynić do zapewnienia uczciwej 
konkurencji i równych warunków 
działania, w tym na szczeblu 
międzynarodowym, oraz do wzmocnienia 
pozycji przedsiębiorstw, w szczególności 
MŚP, i konsumentów, aby mogli czerpać 
korzyści płynące z jednolitego rynku.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W szczególności program musi 
podjąć kwestię radykalnych skutków, jakie 
dla konkurencji i funkcjonowania rynku 
wewnętrznego wynikają z zachodzącej 
transformacji gospodarki i otoczenia 
biznesowego, w szczególności 
z gwałtownego wzrostu ilości danych 
i zakresu ich wykorzystania, biorąc pod 
uwagę coraz większe wykorzystanie 
sztucznej inteligencji i innych narzędzi 
informatycznych oraz fachowej wiedzy 
przez przedsiębiorstwa i ich doradców. 
Niezwykle istotne jest również to, by 
program wspierał sieci kontaktów 
i współpracy w udziałem organów państw 
członkowskich i sądów, z uwagi na to, że 
niezakłócona konkurencja 
i funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
zależą w dużej mierze od działań 
podejmowanych przez te podmioty. 
Z uwagi na szczególną rolę polityki 
konkurencji w zapobieganiu negatywnemu 
wpływowi, jaki mogą wywierać na rynek 
wewnętrzny zachowania 
antykonkurencyjne poza granicami Unii, 
program powinien w stosownych 
przypadkach wspierać także współpracę 
z organami państw trzecich. Ponadto 
rozszerzenie działań informacyjnych jest 
niezbędne do tego, by umożliwić większej 
liczbie obywateli i firm czerpanie w pełni 
korzyści z uczciwej konkurencji na rynku 
wewnętrznym. Z uwagi na to, że szereg 
inicjatyw w programie to inicjatywy nowe 
i że dynamiczne zmiany warunków 
konkurencji na rynku wewnętrznym, 
mianowicie dotyczące sztucznej 
inteligencji, algorytmów, dużych zbiorów 
danych, cyberbezpieczeństwa i technologii 
w dziedzinie informatyki śledczej, 
w przypadku których tempo i zakres zmian 
są trudne do oszacowania, mają znaczny 
wpływ na część program poświęconą
konkurencji, można się spodziewać, że aby 
sprostać zmieniającym się potrzebom 
w ramach tej części programu potrzebna 

(21) W szczególności program musi 
podjąć kwestię skutków, jakie dla 
konkurencji i funkcjonowania rynku 
wewnętrznego wynikają z zachodzącej 
radykalnej transformacji gospodarki i
otoczenia biznesowego oraz gospodarki 
cyfrowej, w szczególności z gwałtownego
wzrostu ilości danych i zakresu ich 
wykorzystania, biorąc pod uwagę coraz 
większe wykorzystanie sztucznej 
inteligencji i innych narzędzi 
informatycznych oraz fachowej wiedzy 
przez przedsiębiorstwa i ich doradców. 
Niezwykle istotne jest również to, by 
program wspierał sieci kontaktów 
i współpracy w udziałem organów państw 
członkowskich i sądów, z uwagi na to, że 
niezakłócona konkurencja 
i funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
zależą w dużej mierze od działań 
podejmowanych przez te podmioty. 
Z uwagi na szczególną rolę polityki 
konkurencji w zapobieganiu negatywnemu 
wpływowi, jaki mogą wywierać na rynek 
wewnętrzny zachowania 
antykonkurencyjne poza granicami Unii, 
program powinien w stosownych 
przypadkach wspierać także współpracę 
z organami państw trzecich. Ponadto 
rozszerzenie działań informacyjnych jest 
niezbędne do tego, by umożliwić większej 
liczbie obywateli i firm czerpanie w pełni 
korzyści z uczciwej konkurencji na rynku 
wewnętrznym. Z uwagi na to, że szereg 
inicjatyw w programie to inicjatywy nowe 
i że dynamiczne wyzwania i zmiany 
warunków konkurencji na rynku 
wewnętrznym, w tym dotyczące sztucznej 
inteligencji, algorytmów, dużych zbiorów 
danych, monopoli cyfrowych, 
upowszechnienia sieci szerokopasmowej, 
geoblokowania, wykorzystywania 
patentów jako środka uniemożliwiającego 
dostęp do technologii, pozycji strażnika 
dostawców usług internetowych, aukcji 
częstotliwości pasm, cyberbezpieczeństwa 
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będzie elastyczność. i technologii w dziedzinie informatyki 
śledczej, w przypadku których tempo 
i zakres zmian są trudne do oszacowania, 
mają znaczny wpływ na egzekwowanie 
reguł konkurencji, można się spodziewać, 
że aby sprostać zmieniającym się 
potrzebom w ramach tej części programu 
potrzebna będzie elastyczność. Komisja 
będzie regularnie informować Parlament i 
Radę o działaniach finansowanych w 
ramach programu w obszarze polityki 
konkurencji.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W celu pokonania tych 
niedoskonałości rynku oraz w celu 
zapewnienia, by MŚP nadal odgrywały 
swoją rolę jako podstawa 
konkurencyjności unijnej gospodarki, małe 
i średnie przedsiębiorstwa potrzebują 
dodatkowego wsparcia za pośrednictwem 
instrumentów dłużnych i kapitałowych, 
które mają zostać ustanowione w ramach 
segmentu MŚP funduszu InvestEU 
ustanowionego rozporządzeniem [...] 
Parlamentu Europejskiego i Rady52. 
Instrument gwarancji kredytowych 
ustanowiony na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1287/201353 ma udowodnioną wartość 
dodaną i oczekuje się, że przyniesie on 
pozytywny wkład na rzecz co najmniej 
500 000 MŚP. Nowy instrument, który go 
zastąpi, zostanie ustanowiony w ramach 
segmentu MŚP w funduszu InvestEU.

(25) W celu pokonania tych 
niedoskonałości rynku oraz w celu 
zapewnienia, by MŚP nadal odgrywały 
swoją rolę jako podstawa 
konkurencyjności unijnej gospodarki, małe 
i średnie przedsiębiorstwa potrzebują 
dodatkowego wsparcia, również za 
pośrednictwem instrumentów dłużnych 
i kapitałowych, które mają zostać 
ustanowione w ramach segmentu MŚP 
funduszu InvestEU ustanowionego 
rozporządzeniem [...] Parlamentu 
Europejskiego i Rady52. Instrument 
gwarancji kredytowych ustanowiony na 
mocy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/201353

ma udowodnioną wartość dodaną 
i oczekuje się, że przyniesie on pozytywny 
wkład na rzecz co najmniej 500 000 MŚP. 
Nowy instrument, który go zastąpi, 
zostanie ustanowiony w ramach segmentu 
MŚP w funduszu InvestEU.

_________________ _________________

52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final

53 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 

53 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
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program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) 
i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33).

program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) 
i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33).

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Program powinien zapewnić MŚP 
skuteczne wsparcie w podczas całego 
cyklu ich życia. Wsparcie to powinno być 
oparte na wyjątkowej wiedzy teoretycznej 
i fachowej na temat małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sektorów przemysłu, 
jak również na długoletnim doświadczeniu 
we współpracy z zainteresowanymi 
podmiotami na poziomie europejskim, 
krajowym i regionalnym. Powinno się ono 
również opierać się na osiągnięciach sieci 
Enterprise Europe Network jako punktu 
kompleksowej obsługi, który pomaga MŚP 
zwiększać konkurencyjność i rozwijać 
działalność gospodarczą na jednolitym 
rynku i poza nim. Sieć ta zamierza 
kontynuować świadczenie usług w ramach 
innych programów unijnych, 
w szczególności programu „Horyzont 
2020”, z wykorzystaniem środków 
finansowych tych programów. Również 
program doradztwa dla młodych 
przedsiębiorców powinien nadal być 
narzędziem umożliwiającym nowym albo 
przyszłym przedsiębiorcom zdobywanie 
doświadczenia w biznesie poprzez 
współpracę z doświadczonym 
przedsiębiorcą z innego kraju, a tym 
samym zwiększenie swoich zdolności 
w zakresie przedsiębiorczości. Program 
powinien w dalszym ciągu dążyć do tego, 
by się rozwijać i rozszerzać swój zasięg 
geograficzny, i tym samym móc 
zaoferować przedsiębiorcom szerszą gamę 
możliwości współpracy, w stosownych 

(27) Program powinien zapewnić MŚP 
skuteczne wsparcie w podczas całego 
cyklu ich życia. Wsparcie to powinno być 
oparte na wyjątkowej wiedzy teoretycznej 
i fachowej na temat małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sektorów przemysłu, 
jak również na długoletnim doświadczeniu 
we współpracy z zainteresowanymi 
podmiotami na poziomie europejskim, 
krajowym i regionalnym. Powinno się ono 
również opierać się na osiągnięciach sieci 
Enterprise Europe Network jako punktu 
kompleksowej obsługi, który pomaga MŚP 
zwiększać konkurencyjność i wiedzę oraz 
rozwijać działalność gospodarczą na 
jednolitym rynku i poza nim. Sieć ta 
zamierza kontynuować świadczenie usług 
w ramach innych programów unijnych, 
w szczególności programu „Horyzont 
2020”, z wykorzystaniem środków 
finansowych tych programów. Również 
program doradztwa dla młodych 
przedsiębiorców powinien nadal być 
narzędziem umożliwiającym nowym albo 
przyszłym przedsiębiorcom zdobywanie 
doświadczenia w biznesie poprzez 
współpracę z doświadczonym 
przedsiębiorcą z innego kraju, a tym 
samym zwiększenie swoich zdolności 
w zakresie przedsiębiorczości. Program 
powinien w dalszym ciągu dążyć do tego, 
by się rozwijać i rozszerzać swój zasięg 
geograficzny, i tym samym móc 
zaoferować przedsiębiorcom szerszą gamę 
możliwości współpracy, w stosownych 
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przypadkach w połączeniu z innymi 
inicjatywami Unii.

przypadkach w połączeniu z innymi 
inicjatywami Unii.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Dobrze funkcjonujące wspólne 
ramy sprawozdawczości finansowej są 
niezbędne do skutecznego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, rynków 
kapitałowych oraz do integracji rynku 
usług finansowych w kontekście unii 
rynków kapitałowych.

(32) Dobrze funkcjonujące wspólne 
ramy sprawozdawczości finansowej są 
niezbędne do skutecznego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, rynków finansowych
oraz do integracji rynku usług finansowych 
w kontekście unii bankowej i unii rynków 
kapitałowych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Unia przyczynia się do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, wzmocnienia ich pozycji 
oraz ich priorytetowego traktowania 
w ramach rynku wewnętrznego poprzez 
wspieranie i uzupełnianie polityk państw 
członkowskich w zakresie zapewniania 
obywatelom jako konsumentom pełnych 
możliwości osiągania korzyści na rynku 
wewnętrznym, przy zapewnieniu im 
bezpieczeństwa i należytej ochrony ich 
interesów prawnych i ekonomicznych za 
pomocą konkretnych działań. Unia musi 
również zapewnić, by przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa konsumentów 
i bezpieczeństwa produktów były 
właściwie i jednakowo egzekwowane 
w praktyce oraz by przedsiębiorstwom 
przysługiwały równe warunki działania 
przy uczciwej konkurencji na rynku 
wewnętrznym. Ponadto niezbędne jest, by 
wzmacniać pozycję konsumentów, 

(36) Unia przyczynia się do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, wzmocnienia ich pozycji 
oraz ich priorytetowego traktowania 
w ramach rynku wewnętrznego poprzez 
wspieranie i uzupełnianie polityk państw 
członkowskich w zakresie zapewniania 
obywatelom jako konsumentom pełnych 
możliwości osiągania korzyści na rynku 
wewnętrznym, przy zapewnieniu im 
bezpieczeństwa i należytej ochrony ich 
interesów prawnych i ekonomicznych za 
pomocą konkretnych działań. Unia musi 
również zapewnić, by przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa konsumentów 
i bezpieczeństwa produktów były 
właściwie i jednakowo egzekwowane 
w praktyce oraz by przedsiębiorstwom 
przysługiwały równe warunki działania 
przy uczciwej konkurencji na rynku 
wewnętrznym. Ponadto niezbędne jest, by 
wzmacniać pozycję konsumentów, 
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zachęcać ich do dokonywania 
zrównoważonych wyborów i pomagać im 
w tym, przyczyniając się w ten sposób do 
powstawania zrównoważonej oraz 
efektywnej pod względem energii 
i zasobów gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

zachęcać ich do dokonywania 
zrównoważonych wyborów i pomagać im 
w tym, przyczyniając się w ten sposób do 
powstawania zrównoważonej oraz 
efektywnej pod względem energii i
zasobów gospodarki o obiegu zamkniętym, 
realizującej cele wyznaczone w 
oenzetowskiej agendzie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Funkcjonowanie rynków usług 
finansowych ma szczególny wpływ na 
obywateli. Rynki te są kluczowym 
elementem rynku wewnętrznego 
i wymagają solidnych ram regulacyjnych 
i nadzorczych, które zapewniają nie tylko 
stabilność finansową i zrównoważoną 
gospodarkę, lecz również wysoki poziom 
ochrony konsumentów i innych 
użytkowników końcowych usług 
finansowych, w tym inwestorów 
detalicznych, oszczędzających, posiadaczy 
polis ubezpieczeniowych, członków 
funduszy emerytalnych i osób 
uposażonych, akcjonariuszy 
indywidualnych, pożyczkobiorców oraz 
MŚP. Ważne jest, by zwiększyć ich 
zdolność do uczestnictwa w kształtowaniu 
polityki dla sektora finansowego.

(41) Funkcjonowanie rynków 
finansowych ma szczególny wpływ na 
obywateli, którzy powinni w związku z tym 
być nadal informowani o odnośnych 
prawach, zagrożeniach i korzyściach. 
Rynki te są kluczowym elementem rynku 
wewnętrznego i wymagają solidnych ram 
regulacyjnych i nadzorczych, które 
zapewniają nie tylko stabilność finansową 
i zrównoważoną gospodarkę, lecz również 
wysoki poziom ochrony konsumentów 
i innych użytkowników końcowych usług 
finansowych, w tym inwestorów 
detalicznych, oszczędzających, posiadaczy 
polis ubezpieczeniowych, członków 
funduszy emerytalnych i osób 
uposażonych, akcjonariuszy 
indywidualnych, pożyczkobiorców oraz 
MŚP. Program powinien przyczyniać się 
do zwiększenia ich zdolności do 
uczestnictwa w kształtowaniu polityki, 
m.in. dzięki tworzeniu i 
rozpowszechnianiu jasnych, pełnych i 
przyjaznych dla użytkownika informacji o 
produktach sprzedawanych na rynkach 
finansowych.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Dlatego program powinien nadal 
wspierać konkretne działania objęte 
programem budowania zdolności na lata 
2017–2020 zwiększające zaangażowanie 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych usług finansowych w proces 
kształtowania polityki Unii, jak określono 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/82660

w sprawie dalszego prowadzenia programu 
pilotażowego i działania 
przygotowawczego realizowanego w latach 
2012–2017. Jest to niezbędne, aby 
umożliwić osobom zaangażowanym 
w kształtowanie polityki uwzględnienie 
opinii zainteresowanych stron innych niż 
specjaliści z sektora finansowego 
i zapewnić lepszą reprezentację interesów 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych usług finansowych. Powinno to
przyczynić się do ulepszenia polityki
dotyczącej usług finansowych, zwłaszcza 
dzięki lepszemu wyjaśnieniu 
społeczeństwu kwestii związanych 
z rozporządzeniem finansowym 
i rozpowszechnianiu wiedzy na temat 
kwestii związanych z finansami.

(42) Dlatego program powinien nadal 
wspierać konkretne działania objęte 
programem budowania zdolności na lata 
2017–2020 zwiększające zaangażowanie 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych usług finansowych w proces 
kształtowania polityki Unii, jak określono 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/82660

w sprawie dalszego prowadzenia programu 
pilotażowego i działania 
przygotowawczego realizowanego w latach 
2012–2017. Jest to niezbędne, aby 
umożliwić osobom zaangażowanym 
w kształtowanie polityki uwzględnienie 
opinii zainteresowanych stron innych niż 
specjaliści z sektora finansowego 
i zapewnić lepszą reprezentację interesów 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych usług finansowych. Program 
stale rozwija swoją metodykę i najlepsze 
praktyki w zakresie sposobów zwiększenia 
zaangażowania konsumentów i 
użytkowników końcowych usług 
finansowych w celu określenia kwestii 
istotnych dla kształtowania polityki Unii i 
zapewnienia interesów konsumentów w 
dziedzinie usług finansowych. Powinno to
usprawnić politykę dotyczącą usług 
finansowych, zwłaszcza dzięki lepszemu 
wyjaśnieniu społeczeństwu kwestii 
związanych z rozporządzeniem 
finansowym i rozpowszechnianiu wiedzy 
na temat kwestii związanych z finansami. 
Środki publiczne niniejszego programu 
powinny koncentrować się na tym, co jest 
niezbędne dla użytkowników końcowych, i 
unikać wszelkiego rodzaju bezpośredniego 
lub pośredniego wsparcia finansowego 
działań komercyjnych proponowanych 
przez prywatne podmioty finansowe.
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60 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/826 
z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie 
ustanowienia unijnego programu służącego 
wsparciu szczególnych działań 
zwiększających zaangażowanie 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych usług finansowych w proces 
kształtowania unijnej polityki w dziedzinie 
usług finansowych na lata 2017–2020 
(Dz.U. L 129 z 19.5.2017, s. 17).

60 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/826 
z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie 
ustanowienia unijnego programu służącego 
wsparciu szczególnych działań 
zwiększających zaangażowanie 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych usług finansowych w proces 
kształtowania unijnej polityki w dziedzinie 
usług finansowych na lata 2017–2020 
(Dz.U. L 129 z 19.5.2017, s. 17).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) W związku z projektem 
pilotażowym realizowanym w latach 
2012–2013 oraz działaniem 
przygotowawczym realizowanym w latach 
2014–2016 Komisja w drodze corocznego 
zaproszenia do składania wniosków 
przyznała dotacje dwu organizacjom. Te 
dwie organizacje to Finance Watch, 
utworzona dzięki unijnym dotacjom 
w 2011 r. jako międzynarodowe 
stowarzyszenie non-profit na podstawie 
prawa belgijskiego, oraz Better Finance, 
która powstała w wyniku kolejnych 
reorganizacji i zmian istniejących już 
wcześniej od 2009 r. europejskich federacji 
i akcjonariuszy. W programie budowania 
zdolności ustanowionym na mocy 
rozporządzenia (UE) 2017/826 określono 
te same dwie organizacje jako jedynych 
beneficjentów. Jest zatem konieczne, aby 
kontynuować współfinansowanie tych 
organizacji w ramach programu. Jednakże 
finansowanie to powinno podlegać 
przeglądowi.

(43) W związku z projektem 
pilotażowym realizowanym w latach 
2012–2013 oraz działaniem 
przygotowawczym realizowanym w latach 
2014–2016 Komisja w drodze corocznego 
zaproszenia do składania wniosków 
przyznała dotacje dwu organizacjom. Te 
dwie organizacje to Finance Watch, 
utworzona dzięki unijnym dotacjom 
w 2011 r. jako międzynarodowe 
stowarzyszenie non-profit na podstawie 
prawa belgijskiego, oraz Better Finance, 
która powstała w wyniku kolejnych 
reorganizacji i zmian istniejących już 
wcześniej od 2009 r. europejskich federacji 
i akcjonariuszy. W programie budowania 
zdolności ustanowionym na mocy 
rozporządzenia (UE) 2017/826 określono 
te same dwie organizacje jako jedynych 
beneficjentów. Jest zatem konieczne, aby 
kontynuować współfinansowanie tych 
organizacji w ramach programu. Jednakże 
finansowanie to powinno podlegać 
przeglądowi. W związku z tym należy 
przypomnieć, że gdyby program 
budowania zdolności i odpowiadające mu 
finansowanie zostały przedłużone po roku 
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2020 i gdyby pojawili się inni potencjalni 
beneficjenci, zaproszenie do składania 
wniosków powinno zostać otwarte dla 
wszelkich innych organizacji 
spełniających kryteria i realizujących cele 
programu, zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) 2017/826.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Wysokiej jakości statystyki 
opracowywane, tworzone
i rozpowszechniane w ramach 
Europejskiego programu statystycznego 
mają zasadnicze znaczenie dla 
podejmowania decyzji w oparciu o fakty, 
dlatego europejskie statystyki powinny być 
dostępne w odpowiednim czasie 
i przyczyniać się do wdrażania polityk Unii 
przedstawionych w Traktacie 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
a zwłaszcza wzmocnionego 
i zintegrowanego zarządzania 
gospodarczego, spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej, 
zrównoważonego rozwoju, polityki rolnej, 
wymiaru społecznego Europy 
i globalizacji.

(48) Wysokiej jakości statystyki 
europejskie tworzone, wymieniane, 
rozpowszechniane i spójnie stosowane na 
szczeblu unijnym i w państwach 
członkowskich powinny być dostępne 
w odpowiednim czasie i przyczyniać się do 
wdrażania polityk Unii przedstawionych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, a zwłaszcza wzmocnionego 
i zintegrowanego zarządzania 
gospodarczego, spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej, 
zrównoważonego rozwoju, polityki rolnej, 
wymiaru społecznego Europy 
i globalizacji.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Statystyki europejskie są konieczne 
do procesu decyzyjnego Unii oraz pomiaru 
wyników i skutków unijnych inicjatyw. 
Dlatego należy zapewnić ciągłe 
dostarczanie i rozwój statystyk 
europejskich, z zastosowaniem podejścia 

(49) Statystyki europejskie są konieczne 
do procesu decyzyjnego Unii oraz pomiaru 
wyników i skutków szeregu unijnych 
inicjatyw. Należy zapewnić ich ciągłe 
dostarczanie i rozwój, wykraczające poza 
perspektywy rynku wewnętrznego i w 
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ogólnounijnego wykraczającego poza 
perspektywy rynku wewnętrznego, w celu 
objęcia nimi wszystkich unijnych działań 
i obszarów polityki, w tym wspierania
przedsiębiorstw i obywateli
w podejmowaniu świadomych decyzji.

podziale na poszczególne kraje oraz w 
miarę możliwości w podziale na regiony
w celu objęcia nimi wszystkich 
istniejących i potencjalnych działań 
i obszarów polityki, włącznie ze 
wzmacnianiem pozycji obywateli 
europejskich, wspieraniem
przedsiębiorstw i administracji
w podejmowaniu świadomych decyzji.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Program został przedstawiony do 
wstępnej analizy Komitetowi ds. 
Europejskiego Systemu Statystycznego, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 223/2009.

(51) Program został przedstawiony do 
wstępnej analizy Komitetowi ds. 
Europejskiego Systemu Statystycznego, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 223/2009, i powinien być realizowany w 
drodze zapewnienia skutecznej kontroli 
parlamentarnej.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Biorąc pod uwagę postępującą 
współzależność w gospodarce światowej, 
program powinien przewidywać 
możliwość angażowania – w pewne 
działania – ekspertów zewnętrznych, takich 
jak urzędnicy z państw trzecich, 
przedstawiciele organizacji 
międzynarodowych czy przedsiębiorcy.

(60) Biorąc pod uwagę postępującą 
współzależność w gospodarce światowej, 
w tym w gospodarce cyfrowej, program 
powinien przewidywać możliwość 
angażowania – w pewne działania –
ekspertów zewnętrznych, takich jak 
urzędnicy z państw trzecich, 
przedstawiciele organizacji 
międzynarodowych czy przedsiębiorcy.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(71) W stosownych przypadkach 
działania realizowane w ramach programu 
należy wykorzystać w celu skorygowania
niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
sytuacji w zakresie inwestycji 
w proporcjonalny sposób, bez powielania
ani wypierania finansowania prywatnego, 
a także powinny się one wyróżniać 
wyraźną europejską wartością dodaną.

(71) Działania realizowane w ramach 
programu powinny wyróżniać się wyraźną 
europejską wartością dodaną i korygować
niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
sytuacji w zakresie inwestycji 
w proporcjonalny sposób, bez powielania 
ani wypierania finansowania prywatnego.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 81

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(81) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/67990

reguluje przetwarzanie danych osobowych 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich w kontekście niniejszego 
rozporządzenia i pod nadzorem 
właściwych organów państw 
członkowskich. Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 45/200191 reguluje przetwarzanie 
danych osobowych przeprowadzane przez 
Komisję w kontekście niniejszego 
rozporządzenia i pod nadzorem 
Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych. Wszelka wymiana lub 
przekazywanie informacji przez właściwe 
organy ma się odbywać zgodnie 
z zasadami dotyczącymi przekazywania 
danych osobowych, o których mowa 
w rozporządzeniu (UE) 2016/679, 
a wszelka wymiana lub przekazywanie 
informacji przez Komisję ma się odbywać 
zgodnie z zasadami dotyczącymi 
przekazywania danych osobowych, 

(81) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/67990

reguluje przetwarzanie danych osobowych 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich w kontekście niniejszego 
rozporządzenia i pod nadzorem 
właściwych organów państw 
członkowskich. Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 45/200191 reguluje przetwarzanie 
danych osobowych przeprowadzane przez 
Komisję w kontekście niniejszego 
rozporządzenia i pod nadzorem 
Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych. Wszelka wymiana lub 
przekazywanie informacji przez właściwe 
organy, w tym w procesie opracowywania i 
rozpowszechniania statystyk, w przypadku 
gdy zasada poufności informacji 
statystycznych jest również uznana na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 223/2009,
ma się odbywać zgodnie z zasadami 
dotyczącymi przekazywania danych 
osobowych, o których mowa w
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o których mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 45/2001.

rozporządzeniu (UE) 2016/679, a wszelka 
wymiana lub przekazywanie informacji 
przez Komisję ma się odbywać zgodnie z
zasadami dotyczącymi przekazywania 
danych osobowych, o których mowa w
rozporządzeniu (WE) nr 45/2001.

_________________ _________________

90 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

90 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

91 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 
1).

91 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 
1).

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 83

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83) Program powinien mieć również na 
celu zapewnienie większej widoczności
i spójności rynku wewnętrznego Unii, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym 
MŚP, oraz działań w dziedzinie statystyk 
europejskich na rzecz europejskich 
obywateli, przedsiębiorstw i administracji.

(83) Program powinien również 
zapewnić większą widoczność i spójność
rynku wewnętrznego Unii, 
konkurencyjność przedsiębiorstw, w tym 
MŚP, oraz działania w dziedzinie statystyk 
europejskich na rzecz europejskich 
obywateli, przedsiębiorstw i administracji.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program na rzecz poprawy funkcjonowania 
rynku wewnętrznego i zwiększenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw, oraz ramy na 
potrzeby finansowania opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich w rozumieniu art. 13 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009
(„program”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program na rzecz poprawy funkcjonowania 
rynku wewnętrznego z korzyścią dla 
wszystkich obywateli UE i w związku z tym 
na rzecz zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw, usług 
finansowych, oraz ramy na potrzeby 
finansowania gromadzenia danych, 
opracowywania, tworzenia 
i rozpowszechniania statystyk europejskich
obejmujących wszystkie obszary polityki 
Unii zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej oraz w rozumieniu art. 13 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009 
(„program”).

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „statystyki europejskie” oznaczają 
dane statystyczne opracowywane, 
tworzone i rozpowszechniane zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009;

2) „statystyki europejskie” oznaczają 
dane statystyczne opracowywane, 
tworzone i rozpowszechniane na szczeblu 
unijnym i w państwach członkowskich 
zgodnie z art. 1 Traktatu o Unii 
Europejskiej i rozporządzeniem (WE) 
nr 223/2009;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie porównywalnych 
i wiarygodnych danych statystycznych 
wysokiej jakości dotyczących Europy, 
stanowiących podstawę opracowywania, 

b) opracowywanie, tworzenie i 
rozpowszechnianie porównywalnych 
i wiarygodnych europejskich danych 
statystycznych wysokiej jakości, 



AD\1167850PL.docx 21/29 PE628.583v02-00

PL

monitorowania i oceny wszystkich polityk 
Unii oraz ułatwiających podmiotom 
zaangażowanym w kształtowanie polityki, 
przedsiębiorstwom, przedstawicielom 
środowiska akademickiego, obywatelom
i mediom podejmowanie świadomych 
decyzji i aktywne uczestniczenie 
w procesie demokratycznym.

stanowiących podstawę opracowywania, 
monitorowania i oceny wszystkich polityk 
Unii, włącznie z handlem i migracją, oraz 
ułatwiających obywatelom, podmiotom 
zaangażowanym w kształtowanie polityki i 
organom regulacyjnym, organom 
nadzoru, przedsiębiorstwom, 
przedstawicielom środowiska 
akademickiego, społeczeństwu 
obywatelskiemu i mediom podejmowanie 
świadomych decyzji i aktywne 
uczestniczenie w procesie 
demokratycznym.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wspierają opracowywanie wysokiej 
jakości międzynarodowych standardów 
sprawozdawczości finansowej i rewizji 
finansowej, ułatwiają ich włączenie do 
prawa Unii oraz wspierają innowacje 
i rozwój najlepszych praktyk w zakresie 
sprawozdawczości przedsiębiorstw;

(ii) wspierają opracowywanie wysokiej 
jakości międzynarodowych standardów 
sprawozdawczości finansowej i rewizji 
finansowej, ułatwiają ich włączenie do 
prawa Unii i/lub wspierają innowacje i
rozwój najlepszych praktyk w zakresie 
sprawozdawczości przedsiębiorstw, 
zarówno w odniesieniu do małych, jak i 
dużych przedsiębiorstw;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wzmocnienie pozycji, wspieranie 
i edukowanie konsumentów, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego; zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów,
zrównoważonej konsumpcji 
i bezpieczeństwa produktów, 
w szczególności przez wspieranie 

(i) wzmocnienie pozycji, wspieranie 
i edukowanie konsumentów, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego; zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów w drodze 
propagowania zrównoważonej konsumpcji 
i bezpieczeństwa produktów, 
w szczególności przez wspieranie 
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właściwych organów egzekwowania prawa 
i organizacji reprezentujących 
konsumentów oraz działań w zakresie 
współpracy; zapewnienie wszystkim 
konsumentom dostępu do środków 
dochodzenia roszczeń; oraz zapewnienie 
odpowiednich informacji o rynku
i konsumentach;

właściwych organów egzekwowania prawa 
i organizacji reprezentujących 
konsumentów oraz działań w zakresie 
współpracy; zapewnienie wszystkim 
konsumentom dostępu do środków 
dochodzenia roszczeń; oraz zapewnienie 
odpowiednich, jasnych i przyjaznych dla 
użytkownika informacji o rynkach i
poszczególnych kategoriach produktów 
finansowych;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zwiększenie udziału konsumentów, 
innych użytkowników końcowych usług 
finansowych oraz społeczeństwa 
obywatelskiego w kształtowaniu polityki 
w dziedzinie usług finansowych; 
wspieranie lepszego zrozumienia sektora 
finansowego;

(ii) zwiększenie udziału konsumentów, 
innych użytkowników końcowych usług 
finansowych oraz społeczeństwa 
obywatelskiego w kształtowaniu polityki 
w dziedzinie usług finansowych; 
wspieranie lepszego zrozumienia sektora 
finansowego i poszczególnych kategorii 
sprzedawanych produktów finansowych 
oraz dbanie o interesy konsumentów w 
dziedzinie detalicznych usług 
finansowych;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) tworzenie i przekazywanie 
wysokiej jakości danych statystycznych
dotyczących Europy w sposób terminowy, 
bezstronny i wydajny pod względem 
kosztów, za pośrednictwem zacieśnionych 
partnerstw w ramach Europejskiego 
Systemu Statystycznego, o którym mowa 
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 

f) opracowywanie, tworzenie, 
rozpowszechnianie i przekazywanie 
wysokiej jakości europejskich danych 
statystycznych w sposób terminowy, 
bezstronny i wydajny pod względem 
kosztów, za pośrednictwem zacieśnionych 
partnerstw w ramach Europejskiego 
Systemu Statystycznego, o którym mowa 
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oraz ze wszystkimi stosownymi stronami 
zewnętrznymi, przy wykorzystaniu wielu 
źródeł danych, zaawansowanych metod 
analizy danych, systemów inteligentnych 
oraz technologii cyfrowych.

w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 
oraz ze wszystkimi stosownymi stronami 
zewnętrznymi, przy wykorzystaniu wielu 
źródeł danych, zaawansowanych metod 
analizy danych, systemów inteligentnych 
oraz technologii cyfrowych, w podziale na 
poszczególne kraje oraz w miarę 
możliwości na regiony.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
przedsiębiorstw, obywateli, konsumentów, 
społeczeństwa obywatelskiego i organów 
publicznych, poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
obywateli i konsumentów, przedsiębiorstw,
społeczeństwa obywatelskiego i organów 
publicznych, poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspieranie skutecznego 
egzekwowania i modernizacji ram 
prawnych Unii oraz ich szybkiego 
dostosowywania do nieustannie 
zmieniających się uwarunkowań, w tym 
poprzez gromadzenie i analizę danych; 
badania, oceny i zalecenia dotyczące 
polityki; organizowanie działań 
demonstracyjnych i projektów 
pilotażowych; działania komunikacyjne; 
opracowywanie specjalnych narzędzi 
informatycznych służących zapewnieniu 

d) wspieranie skutecznego 
egzekwowania i modernizacji ram 
prawnych Unii oraz ich szybkiego 
dostosowywania do nieustannie 
zmieniających się uwarunkowań, 
szczególnie w otoczeniu cyfrowym, w tym 
dzięki gromadzeniu i analizie danych; 
badania, oceny i zalecenia dotyczące 
polityki; organizowanie działań 
demonstracyjnych i projektów 
pilotażowych; działania komunikacyjne; 
opracowywanie specjalnych narzędzi 
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przejrzystego i wydajnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

informatycznych służących zapewnieniu 
przejrzystego i wydajnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ułatwianie MŚP dostępu do 
rynków, wspieranie ich w stawianiu czoła 
globalnym i społecznym wyzwaniom oraz 
w internacjonalizacji działalności, jak 
również umacnianie wiodącej pozycji Unii 
w przemyśle w ramach globalnych 
łańcuchów wartości, obejmujące 
Europejską Sieć Przedsiębiorczości;

b) ułatwianie MŚP dostępu do rynków
unijnych i światowych, wspieranie ich w
stawianiu czoła globalnym i społecznym 
wyzwaniom oraz w internacjonalizacji 
działalności, jak również umacnianie 
wiodącej pozycji Unii w przemyśle w
ramach globalnych łańcuchów wartości, 
obejmujące Europejską Sieć 
Przedsiębiorczości;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rozwiązywanie problemów 
związanych z barierami rynkowymi 
i obciążeniami administracyjnymi oraz 
tworzenie sprzyjającego otoczenia biznesu
w celu umożliwienia MŚP czerpania 
korzyści z rynku wewnętrznego;

c) rozwiązywanie problemów 
związanych z barierami rynkowymi, w tym 
barierami geograficznymi, i obciążeniami 
administracyjnymi oraz tworzenie 
sprzyjającego otoczenia biznesu, aby 
umożliwić MŚP ze wszystkich regionów 
UE korzystanie w równym stopniu z rynku 
wewnętrznego;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ułatwianie rozwoju 
przedsiębiorstw, w tym rozwoju 

d) ułatwianie rozwoju przedsiębiorstw
zgodnie z agendą na rzecz 
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umiejętności, oraz transformacji
przemysłowej obejmującej wszystkie 
sektory produkcji i usług;

zrównoważonego rozwoju 2030, w tym 
rozwoju umiejętności, transformacji 
cyfrowej i przemysłowej obejmującej 
wszystkie sektory produkcji i usług;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W odniesieniu do wydatków na 
wsparcie polityki konkurencji, a w 
szczególności działań objętych dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie nadania organom ochrony 
konkurencji państw członkowskich 
uprawnień w celu zapewnienia 
skuteczniejszego egzekwowania reguł 
konkurencji i należytego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, Komisja uwzględnia 
w sprawozdaniu rocznym, które ma być 
przekazane Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, przegląd działań zrealizowanych 
w ramach niniejszego programu.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja (EUROSTAT) prowadzi 
działania informacyjne i komunikacyjne 
związane z realizacją celu szczegółowego, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. f), oraz 
z powiązanymi z nim działaniami 
i rezultatami, jeżeli dotyczą one 
opracowywania, tworzenia 
i rozpowszechniania statystyk 
europejskich, zgodnie z zasadami 
statystycznymi określonymi 
w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

3. Komisja (EUROSTAT) prowadzi 
działania informacyjne i komunikacyjne 
związane z realizacją celu szczegółowego, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. f), oraz 
z powiązanymi z nim działaniami 
i rezultatami, jeżeli dotyczą one 
gromadzenia danych, opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich, zgodnie z zasadami 
statystycznymi określonymi 
w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

Poprawka 37
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– lepsze mierzenie handlu usługami, 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
globalnych łańcuchów wartości oraz 
skutków globalizacji dla gospodarek 
państw członkowskich Unii;

– lepsze mierzenie handlu towarami i 
usługami, bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, globalnych łańcuchów 
wartości oraz skutków globalizacji dla 
gospodarek państw członkowskich Unii;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tiret 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dostarczanie wysokiej jakości, 
aktualnych i rzetelnych danych 
statystycznych na potrzeby Europejskiego
filaru praw socjalnych i unijnej polityki 
umiejętności, obejmujących statystyki 
dotyczące rynku pracy, zatrudnienia, 
kształcenia i szkolenia, dochodów, 
warunków mieszkaniowych, ubóstwa, 
nierówności, ochrony socjalnej, pracy 
nierejestrowanej i rachunków satelitarnych 
dotyczących umiejętności;

– dostarczanie wysokiej jakości, 
aktualnych i rzetelnych danych 
statystycznych na potrzeby Europejskiego 
filaru praw socjalnych i unijnej polityki 
umiejętności, obejmujących między innymi
statystyki dotyczące rynku pracy, 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, 
dochodów, warunków mieszkaniowych, 
ubóstwa, nierówności, ochrony socjalnej, 
pracy nierejestrowanej i rachunków 
satelitarnych dotyczących umiejętności;
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