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Poprawka 1
John Howarth

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że rynek wewnętrzny 
jest jednym z największych i najbardziej 
namacalnych osiągnięć Unii przynoszącym 
korzyści przedsiębiorstwom, konsumentom 
i obywatelom w całej Europie; w budżecie 
na 2020 r. należy priorytetowo 
potraktować dalszą konsolidację 
jednolitego rynku i rozwój jednolitego 
rynku cyfrowego;

2. podkreśla, że rynek wewnętrzny 
jest jednym z największych i najbardziej 
namacalnych osiągnięć Unii przynoszącym 
korzyści przedsiębiorstwom, konsumentom 
i obywatelom w całej Europie; w budżecie 
na 2020 r. należy priorytetowo 
potraktować dalszą konsolidację rynku 
wewnętrznego i położyć szczególny nacisk 
na ukończenie tworzenia jednolitego 
rynku cyfrowego, aby zapewnić stałą 
konkurencyjność przedsiębiorstw UE oraz 
ochronę konsumentów w całej Unii;

Or. en

Poprawka 2
Jiří Pospíšil

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że rynek wewnętrzny 
jest jednym z największych i najbardziej 
namacalnych osiągnięć Unii przynoszącym 
korzyści przedsiębiorstwom, konsumentom 
i obywatelom w całej Europie; w budżecie 
na 2020 r. należy priorytetowo 
potraktować dalszą konsolidację 
jednolitego rynku i rozwój jednolitego 
rynku cyfrowego;

2. podkreśla, że rynek wewnętrzny 
jest jednym z największych i najbardziej 
namacalnych osiągnięć Unii przynoszącym 
korzyści przedsiębiorstwom, konsumentom 
i obywatelom w całej Europie; w budżecie 
na 2020 r. należy priorytetowo 
potraktować dalszą konsolidację 
jednolitego rynku i rozwój jednolitego 
rynku cyfrowego; w tym kontekście 
podkreśla, że ważne jest systematyczne 
monitorowanie postępów, wykrywanie 
pojawiających się problemów oraz 
zapewnianie politycznych zaleceń dla 
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dalszego rozwoju jednolitego rynku 
cyfrowego;

Or. en

Poprawka 3
Carlo Fidanza

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że rynek wewnętrzny 
jest jednym z największych i najbardziej 
namacalnych osiągnięć Unii przynoszącym 
korzyści przedsiębiorstwom, konsumentom 
i obywatelom w całej Europie; w budżecie 
na 2020 r. należy priorytetowo 
potraktować dalszą konsolidację 
jednolitego rynku i rozwój jednolitego 
rynku cyfrowego;

2. podkreśla, że rynek wewnętrzny 
jest jednym z największych i najbardziej 
namacalnych osiągnięć Unii przynoszącym 
korzyści przedsiębiorstwom, w tym 
mikroprzedsiębiorstwom i małym 
przedsiębiorstwom, konsumentom i 
obywatelom w całej Europie; w budżecie 
na 2020 r. należy priorytetowo 
potraktować dalszą konsolidację 
jednolitego rynku i rozwój jednolitego 
rynku cyfrowego;

Or. it

Poprawka 4
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że rynek wewnętrzny 
jest jednym z największych i najbardziej 
namacalnych osiągnięć Unii przynoszącym 
korzyści przedsiębiorstwom, konsumentom 
i obywatelom w całej Europie; w budżecie 
na 2020 r. należy priorytetowo 
potraktować dalszą konsolidację 
jednolitego rynku i rozwój jednolitego 
rynku cyfrowego;

2. podkreśla, że rynek wewnętrzny 
jest jednym z największych i najbardziej 
namacalnych osiągnięć Unii przynoszącym 
korzyści przedsiębiorstwom, konsumentom 
i obywatelom w całej Europie; w budżecie 
na 2020 r. należy priorytetowo 
potraktować dalszą konsolidację 
jednolitego rynku, ograniczenie 
biurokracji szkodzącej swobodnemu 
przepływowi usług i rozwój jednolitego 
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rynku cyfrowego;

Or. en

Poprawka 5
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský, Carlo Fidanza

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że rynek wewnętrzny 
jest jednym z największych i najbardziej 
namacalnych osiągnięć Unii przynoszącym 
korzyści przedsiębiorstwom, konsumentom 
i obywatelom w całej Europie; w budżecie 
na 2020 r. należy priorytetowo 
potraktować dalszą konsolidację 
jednolitego rynku i rozwój jednolitego 
rynku cyfrowego;

2. podkreśla, że rynek wewnętrzny 
jest jednym z największych i najbardziej 
namacalnych osiągnięć Unii, mającym 
rzeczywisty wpływ na wzrost gospodarczy 
w państwach członkowskich i 
przynoszącym korzyści 
przedsiębiorstwom, konsumentom i 
obywatelom w całej Europie; w budżecie 
na 2020 r. należy priorytetowo 
potraktować dalszą konsolidację 
jednolitego rynku i rozwój jednolitego 
rynku cyfrowego;

Or. en

Poprawka 6
John Howarth

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie solidnej 
polityki konsumenckiej, która zapewnia 
konsumentom ochronę i przewidywalność, 
zarówno w internecie, jak i poza nim, a 
przedsiębiorstwom gwarantuje możliwość 
dostarczania towarów i świadczenia usług 
na całym rynku wewnętrznym;

3. podkreśla, że spożycie w sektorze 
gospodarstw domowych stanowi 54,4 % 
unijnego PKB (w 2017 r.), a co za tym 
idzie, znaczenie solidnej polityki 
konsumenckiej, która zapewnia 
konsumentom ochronę i przewidywalność, 
zarówno w internecie, jak i poza nim, a 
przedsiębiorstwom gwarantuje możliwość 
dostarczania towarów i świadczenia usług 
na całym rynku wewnętrznym; podkreśla, 



PE639.809v01-00 6/17 AM\1186435PL.docx

PL

że konsument nadal zmaga się z 
wyzwaniami, zarówno w sferze cyfrowej, 
jak i fizycznej, w związku z czym sprawą 
najwyższej wagi jest edukacja i 
uświadamianie konsumentów i obywateli;

Or. en

Poprawka 7
Alexandra Geese

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie solidnej 
polityki konsumenckiej, która zapewnia 
konsumentom ochronę i przewidywalność, 
zarówno w internecie, jak i poza nim, a 
przedsiębiorstwom gwarantuje możliwość 
dostarczania towarów i świadczenia usług 
na całym rynku wewnętrznym;

3. podkreśla znaczenie solidnej 
polityki konsumenckiej, która zapewnia 
konsumentom ochronę i przewidywalność, 
zarówno w internecie, jak i poza nim, 
chroni ich interesy, bezpieczeństwo i 
informacje, daje przedsiębiorstwom 
większe gwarancje możliwości 
dostarczania towarów i świadczenia usług 
na całym rynku wewnętrznym, a także 
zapewnia nadzór rynku i zgodność z 
prawem unijnym i krajowym oraz jego 
egzekwowanie;

Or. en

Poprawka 8
Jiří Pospíšil

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie solidnej 
polityki konsumenckiej, która zapewnia 
konsumentom ochronę i przewidywalność, 
zarówno w internecie, jak i poza nim, a 
przedsiębiorstwom gwarantuje możliwość 
dostarczania towarów i świadczenia usług 

3. podkreśla znaczenie solidnej 
polityki konsumenckiej, która daje 
konsumentom ochronę i przewidywalność 
oraz zwalcza nieuczciwe praktyki 
handlowe, zarówno w internecie, jak i 
poza nim, a przedsiębiorstwom gwarantuje 
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na całym rynku wewnętrznym; możliwość dostarczania towarów i 
świadczenia usług na całym rynku 
wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 9
Markus Buchheit

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie solidnej 
polityki konsumenckiej, która zapewnia 
konsumentom ochronę i przewidywalność, 
zarówno w internecie, jak i poza nim, a 
przedsiębiorstwom gwarantuje możliwość 
dostarczania towarów i świadczenia usług 
na całym rynku wewnętrznym;

3. podkreśla znaczenie solidnej 
polityki konsumenckiej, która zapewnia 
konsumentom ochronę i przewidywalność, 
zarówno w internecie, jak i poza nim, a 
przedsiębiorstwom gwarantuje możliwość 
dostarczania towarów i świadczenia usług 
na całym rynku wewnętrznym, utrzymując 
równocześnie obciążenia biurokratyczne 
dla MŚP na minimalnym poziomie;

Or. en

Poprawka 10
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Carlo Fidanza

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie solidnej 
polityki konsumenckiej, która zapewnia 
konsumentom ochronę i przewidywalność, 
zarówno w internecie, jak i poza nim, a 
przedsiębiorstwom gwarantuje możliwość 
dostarczania towarów i świadczenia usług 
na całym rynku wewnętrznym;

3. podkreśla znaczenie solidnej i 
skutecznie realizowanej polityki 
konsumenckiej, która zapewnia 
konsumentom ochronę i przewidywalność, 
zarówno w internecie, jak i poza nim, a 
przedsiębiorstwom gwarantuje możliwość 
dostarczania towarów i świadczenia usług 
na całym rynku wewnętrznym;

Or. en
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Poprawka 11
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie solidnej 
polityki konsumenckiej, która zapewnia 
konsumentom ochronę i przewidywalność, 
zarówno w internecie, jak i poza nim, a 
przedsiębiorstwom gwarantuje możliwość 
dostarczania towarów i świadczenia usług 
na całym rynku wewnętrznym;

3. podkreśla znaczenie solidnej 
polityki konsumenckiej, która zapewnia 
konsumentom rzeczywistą ochronę i 
przewidywalność, zarówno w internecie, 
jak i poza nim, a przedsiębiorstwom 
gwarantuje możliwość dostarczania 
towarów i świadczenia usług na całym 
rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 12
Carlo Fidanza

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, jak ważne jest 
odpowiednie finansowanie przejścia do w 
pełni zautomatyzowanej operacji celnej z 
myślą o większej skuteczności 
przedsiębiorstw europejskich i lepszej 
ochronie konsumentów;

4. podkreśla, jak ważne jest 
odpowiednie finansowanie przejścia do w 
pełni zautomatyzowanej operacji celnej z 
myślą o większej konkurencyjności 
przedsiębiorstw europejskich i lepszej 
ochronie konsumentów;

Or. it

Poprawka 13
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, jak ważne jest 
odpowiednie finansowanie przejścia do w 
pełni zautomatyzowanej operacji celnej z 
myślą o większej skuteczności 
przedsiębiorstw europejskich i lepszej 
ochronie konsumentów;

4. podkreśla, jak ważne jest 
odpowiednie finansowanie przejścia do w 
pełni zautomatyzowanej operacji celnej z 
myślą o większej skuteczności 
przedsiębiorstw europejskich, uczciwej 
konkurencji i lepszej ochronie 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 14
Jiří Pospíšil

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, jak ważne jest 
odpowiednie finansowanie przejścia do w 
pełni zautomatyzowanej operacji celnej z 
myślą o większej skuteczności 
przedsiębiorstw europejskich i lepszej 
ochronie konsumentów;

4. podkreśla, jak ważne jest 
odpowiednie finansowanie przejścia do w 
pełni zautomatyzowanej operacji celnej z 
myślą o większej skuteczności 
przedsiębiorstw europejskich i lepszej 
ochronie konsumentów; dla osiągnięcia 
tego celu podstawowe znaczenie ma 
zwiększenie finansowania programu „Cła 
2020”, który zawiera mechanizmy 
współpracy umożliwiające organom 
celnym i urzędnikom w całej Unii 
wymianę informacji i najlepszych praktyk, 
a także zapewnienie finansowania zakupu 
i konserwacji aktualnego i skutecznego 
sprzętu do kontroli celnych;

Or. en

Poprawka 15
Maria Da Graça Carvalho

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, jak ważne jest 
zwiększenie budżetu na technologie 
informacyjno-komunikacyjne dla 
zakończenia tworzenie jednolitego rynku 
cyfrowego z myślą o stymulowaniu 
konkurencyjności Europy;

Or. en

Poprawka 16
Jiří Pospíšil

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie jednolitego 
rynku usług; apeluje do UE o dodatkowe 
finansowanie dla ukończenia tworzenia 
wewnętrznego rynku usług i zachęca do 
opracowywania nowych innowacyjnych 
usług;

Or. en

Poprawka 17
Carlo Fidanza

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje o to, by budżet na 2020 r. 
przyczyniał się do realizacji priorytetów 
określonych w europejskim semestrze, a 
mianowicie do realizowania wysokiej 
jakości inwestycji i reform mających 
stymulować konkurencyjność i wydajność 
przedsiębiorstw, w tym 
mikroprzedsiębiorstw i małych 
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przedsiębiorstw, a także nadal pogłębiać 
jednolity rynek i rozwijać następnie 
jednolity rynek cyfrowy;

Or. it

Poprawka 18
John Howarth

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w projekcie budżetu Komisja przeznaczyła 
odpowiednie środki finansowe na 
większość głównych priorytetów komisji 
IMCO, i zwraca się do Rady o 
potwierdzenie takiego przydziału środków;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w projekcie budżetu Komisja przeznaczyła 
odpowiednie środki finansowe na 
większość głównych priorytetów komisji 
IMCO, w tym rynek wewnętrzny towarów i 
usług, wsparcie dla MŚP, ochronę 
konsumentów i konkurencyjność, i zwraca 
się do Rady i Parlamentu o zatwierdzenie 
takiego przydziału środków w budżecie na 
2020 r.;

Or. en

Poprawka 19
John Howarth

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększenie środków na „funkcjonowanie i 
rozwój rynku wewnętrznego towarów i 
usług” (pozycja budżetowa 02 03 01), a 
także na „poprawę dostępu do 
finansowania dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP)” (pozycja 
budżetowa 02 02 02) i na „wydatki 
pomocnicze na COSME” (pozycja 
budżetowa 02 01 04 01), ponieważ te trzy 

7. z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększenie środków na „funkcjonowanie i 
rozwój rynku wewnętrznego towarów i 
usług” (pozycja budżetowa 02 03 01), na 
potrzeby nadzoru rynku i utworzenie 
unijnej sieci ds. zgodności produktów, a 
także na „poprawę dostępu do 
finansowania dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP)” (pozycja 
budżetowa 02 02 02) i na „wydatki 
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działania mają kluczowe znaczenie dla 
pobudzania wzrostu gospodarczego w 
Unii;

pomocnicze na COSME” (pozycja 
budżetowa 02 01 04 01), ponieważ te trzy 
działania mają kluczowe znaczenie dla 
pobudzania wzrostu gospodarczego w 
Unii; głęboko ubolewa nad dokonanymi 
przez Radę cięciami w pozycjach 
budżetowych 02 03 01 i 02 02 02;

Or. en

Poprawka 20
Maria Da Graça Carvalho

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla znaczenie ambitnego 
podejścia w unijnym budżecie do sektora 
usług dla przedsiębiorstw, który zatrudnia 
dwie trzecie całej unijnej siły roboczej;

Or. en

Poprawka 21
Pascal Arimont

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla w związku z tym, że małe 
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 
stanowią zasadniczą część unijnej 
gospodarki i odgrywają kluczową rolę w 
tworzeniu miejsc pracy w całej Unii i 
dlatego widzi konieczność tworzenia i 
dalszego propagowania otoczenia 
biznesowego przyjaznego MŚP; w związku 
z tym podkreśla, że poprawa dostępu MŚP 
do finansowania pozostaje kluczowym 
priorytetem komisji IMCO w budżecie na 
2020 r.;
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Or. en

Poprawka 22
Pascal Arimont

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. podkreśla, że Program na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw jest 
podstawowym narzędziem propagowania 
kultury przedsiębiorczości, wspierania 
istniejących MŚP i zapewniania 
konkurencyjności, trwałości i wzrostu; 
apeluje zwłaszcza o wzmocnienie 
akceleratora Europejskiej Rady ds. 
Innowacji (instrument MŚP), gdyż 
zapewnia on decydujące wsparcie dla 
MŚP rozwijających całkowicie nowe 
pomysły i innowacyjne rozwiązania 
komercyjne; uważa, że budżet Unii i 
dostęp do gwarantowanego w nim 
finansowania to podstawowe narzędzie, 
dzięki któremu przedsiębiorstwa typu 
start-up i mikroprzedsiębiorstwa stają się 
bardziej konkurencyjne i innowacyjne, a 
także rozwija się kultura 
przedsiębiorczości w Unii;

Or. en

Poprawka 23
John Howarth

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. przypomina, że Komisja i państwa 
członkowskie mają już opóźnienia w 
planowanym wdrażaniu unijnego kodeksu 

9. przypomina, że Komisja i państwa 
członkowskie mają już opóźnienia w 
planowanym wdrażaniu unijnego kodeksu 
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celnego, i w związku z tym głęboko 
ubolewa nad zmniejszeniem środków 
budżetowych przeznaczonych na 
„wspieranie funkcjonowania i modernizacji 
unii celnej” (pozycja budżetowa 14 02 01), 
ponieważ może to spowodować dalsze 
opóźnienia;

celnego, i w związku z tym głęboko 
ubolewa nad zmniejszeniem środków 
budżetowych przeznaczonych na 
„wspieranie funkcjonowania i modernizacji 
unii celnej” (pozycja budżetowa 14 02 01), 
ponieważ może to spowodować dalsze 
opóźnienia i utrudnić funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego; przypomina, że 
pełne i jednolite stosowanie kodeksu ma 
zasadnicze znaczenie dla lepszej ochrony 
obywateli oraz interesów finansowych 
Unii, a e-Cło to priorytetowa polityka na 
rzecz lepszego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 24
Jiří Pospíšil

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. przypomina, że Komisja i państwa 
członkowskie mają już opóźnienia w 
planowanym wdrażaniu unijnego kodeksu 
celnego, i w związku z tym głęboko 
ubolewa nad zmniejszeniem środków 
budżetowych przeznaczonych na 
„wspieranie funkcjonowania i modernizacji 
unii celnej” (pozycja budżetowa 14 02 01), 
ponieważ może to spowodować dalsze 
opóźnienia;

9. przypomina, że Komisja i państwa 
członkowskie mają już opóźnienia w 
planowanym wdrażaniu unijnego kodeksu 
celnego, i w związku z tym zdecydowanie 
odrzuca zmniejszenie środków 
budżetowych przeznaczonych na 
„wspieranie funkcjonowania i modernizacji 
unii celnej” (pozycja budżetowa 14 02 01), 
ponieważ może to spowodować dalsze 
opóźnienia i zagrozić zwiększeniu 
skuteczności kontroli celnych w całej 
Unii;

Or. en

Poprawka 25
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projekt opinii
Ustęp 10
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Projekt opinii Poprawka

10. wzywa Komisję do sfinansowania 
wszystkich projektów pilotażowych i 
działań przygotowawczych 
zatwierdzonych przez komisję IMCO.

10. wzywa Komisję do sfinansowania 
wszystkich projektów pilotażowych i 
działań przygotowawczych 
zatwierdzonych przez komisję IMCO, w 
tym projektu pilotażowego „Inkluzywność 
w internecie: dostęp dla wszystkich”.

Or. en

Poprawka 26
Carlo Fidanza

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
mikroprzedsiębiorstwom i małym 
przedsiębiorstwom wystarczających 
środków na finansowanie i inwestycje, a 
także znaczenie przejrzystej komunikacji z 
obywatelami UE;

Or. it

Poprawka 27
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Carlo Fidanza

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. proponuje wprowadzić, 
systematycznie monitorować i regularnie 
oceniać zasadę optymalnego 
wykorzystania środków finansowych, aby 
poprawić efektywność wszystkich 
wydatków europejskich, które 
przyczyniają się do większej skuteczności i 
większej wartości dodanej dla 



PE639.809v01-00 16/17 AM\1186435PL.docx

PL

konsumentów europejskich, co było 
również podkreślane przy wielu okazjach 
przez Trybunał Obrachunkowy; Unia 
Europejska kładzie nacisk na tę zasadę w 
trakcie procedury budżetowej i przy 
absorpcji funduszy unijnych;

Or. en

Poprawka 28
Carlo Fidanza

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. z zadowoleniem przyjmuje 
wsparcie na rzecz badań i innowacji, 
przeznaczone na cyfryzację jednolitego 
rynku i przedsiębiorstw europejskich, 
zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstw; przypomina, że 
zapewnienie odpowiedniego wsparcia w 
postaci zasobów finansowych za 
pośrednictwem programu InvestUE oraz 
programu na rzecz jednolitego rynku i 
MŚP ma zasadnicze znaczenie dla 
stymulowania innowacyjności i 
przyjmowania inteligentnych rozwiązań, 
mających także na celu pokonanie 
przeszkód istniejących na jednolitym 
rynku;

Or. it

Poprawka 29
Carlo Fidanza

Projekt opinii
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10c. przypomina wymóg odpowiedniego 
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wspierania systemu ochrony 
konsumentów dzięki kryteriom 
proporcjonalności i zrównoważoności 
odnoszącym się do poszczególnych 
rodzajów przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem charakteru i struktury 
mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstw;

Or. it


