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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyk europejskich 
oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, 
(UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014, (UE) nr 258/2014, (UE) nr 652/2014 i (UE) 
2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0441),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 43 ust. 2, art. 168 ust. 4 lit. b) oraz art. 114, 173 i 338 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0254/2018),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia xxxx1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia xxxx2,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinię przedstawioną przez Komisję Gospodarczą i Monetarną, jak również opinie 
przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisję 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisję Budżetową oraz Komisję Transportu i Turystyki 
(A8-0000/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

                                               
1 [Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0].
2 [Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0].
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Właściwe jest zatem ustanowienie 
programu na rzecz rynku wewnętrznego,
konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
oraz statystyki europejskiej („programu”). 
Program powinien zostać ustanowiony na 
okres siedmiu lat od 2021 do 2027 r.

(7) Właściwe jest zatem ustanowienie 
programu na rzecz jednolitego rynku z 
myślą o wzmocnieniu rynku 
wewnętrznego i poprawie jego 
funkcjonowania w obszarze
konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zwłaszcza mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw, normalizacji, ochrony 
konsumentów, łańcucha dostaw żywności
oraz statystyki europejskiej („programu”). 
Program powinien zostać ustanowiony na 
okres siedmiu lat od 2021 do 2027 r.

Or. en

Poprawka 2

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 

(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, w tym 
sektora turystyki, lecz również wspieranie 
egzekwowania prawa ochrony 
konsumentów i przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa oraz zwiększanie 



PR\1164319PL.docx 7/38 PE628.465v01-00

PL

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 
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.

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 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.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Nowoczesny rynek wewnętrzny 
sprzyja konkurencji i przynosi korzyści 
konsumentom, przedsiębiorcom 

(9) Nowoczesny rynek wewnętrzny jest 
oparty na zasadach uczciwości i 
przejrzystości, sprzyja konkurencji 
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i pracownikom. Lepsze wykorzystanie 
ulegającego ciągłym zmianom jednolitego 
rynku usług pomoże europejskim 
przedsiębiorstwom w tworzeniu miejsc 
pracy i rozwoju poza granicami 
macierzystego kraju, co z kolei zaowocuje 
szerszym wyborem usług po lepszych 
cenach przy równoczesnym zachowaniu 
wysokich standardów dla konsumentów 
i pracowników. Aby osiągnąć ten cel, 
program powinien przyczynić się do 
usunięcia istniejących przeszkód 
i zapewnić ramy regulacyjne, w których 
będą mogły funkcjonować nowe 
innowacyjne modele biznesowe.

i przynosi korzyści konsumentom, 
przedsiębiorcom i pracownikom. Lepsze 
wykorzystanie ulegającego ciągłym 
zmianom jednolitego rynku usług pomoże 
europejskim przedsiębiorstwom 
w tworzeniu miejsc pracy i rozwoju poza 
granicami macierzystego kraju, co z kolei 
zaowocuje szerszym wyborem usług po 
lepszych cenach przy równoczesnym 
zachowaniu wysokich standardów dla 
konsumentów i pracowników. Aby 
osiągnąć ten cel, program powinien 
przyczynić się do lepszego monitorowania 
zmian zachodzących na rynku 
wewnętrznym, w tym wpływu nowych 
technologii i innowacyjnych modeli 
biznesowych, oraz do zidentyfikowania i
usunięcia istniejących przeszkód 
i zapewnić ramy regulacyjne, w których 
będą mogły funkcjonować nowe 
innowacyjne modele biznesowe, w tym 
przedsiębiorczość społeczna.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Przeszkody regulacyjne na rynku 
wewnętrznym zostały usunięte 
w przypadku wielu produktów 
przemysłowych poprzez zastosowanie 
mechanizmów zapobiegawczych, przyjęcie 
wspólnych przepisów oraz, w przypadku 
braku takich przepisów unijnych, poprzez 
zasadę wzajemnego uznawania. 
W obszarach, gdzie nie istnieje 
prawodawstwo Unii, zasada wzajemnego 
uznawania oznacza, że towary, które są 
wprowadzane do obrotu zgodnie z prawem 
w jednym państwie członkowskim, 
korzystają z prawa do swobodnego 
przepływu i mogą być sprzedawane 

(10) Przeszkody regulacyjne na rynku 
wewnętrznym zostały usunięte 
w przypadku wielu produktów 
przemysłowych poprzez zastosowanie 
mechanizmów zapobiegawczych, przyjęcie 
wspólnych przepisów i norm oraz, 
w przypadku braku takich przepisów 
unijnych, poprzez zasadę wzajemnego 
uznawania. W obszarach, gdzie nie istnieje 
prawodawstwo Unii, zasada wzajemnego 
uznawania oznacza, że towary, które są 
wprowadzane do obrotu zgodnie z prawem 
w jednym państwie członkowskim, 
korzystają z prawa do swobodnego 
przepływu i mogą być sprzedawane 
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w innym państwie członkowskim. 
Jednakże niewłaściwe stosowanie zasady 
wzajemnego uznawania utrudnia 
przedsiębiorstwom dostęp do rynków 
w innych państwach członkowskich. 
Pomimo wysokiego stopnia integracji 
rynku w dziedzinie towarów, prowadzi to 
do utraconych możliwości dla całej 
gospodarki. W związku z tym program 
powinien zmierzać do poprawy stosowania 
zasady wzajemnego uznawania 
w dziedzinie towarów i do ograniczenia 
liczby nielegalnych i niezgodnych 
z wymogami produktów wprowadzanych 
na rynek.

w innym państwie członkowskim, pod 
warunkiem że dane państwo członkowskie 
nie sprzeciwiło się wprowadzeniu towarów 
do obrotu. Jednakże niewłaściwe 
stosowanie zasady wzajemnego uznawania 
utrudnia przedsiębiorstwom dostęp do 
rynków w innych państwach 
członkowskich. Pomimo wysokiego 
stopnia integracji rynku w dziedzinie 
towarów, prowadzi to do utraconych 
możliwości dla całej gospodarki. 
W związku z tym program powinien 
zmierzać do poprawy stosowania zasady 
wzajemnego uznawania w dziedzinie 
towarów i do ograniczenia liczby 
nielegalnych i niezgodnych z wymogami 
produktów wprowadzanych na rynek; cel 
ten należy osiągnąć dzięki 
ukierunkowanym działaniom 
informacyjnym i szkoleniom, wsparciu 
udzielanemu punktom kontaktowym ds. 
produktów i lepszej współpracy między 
właściwymi organami odpowiedzialnymi 
za wzajemne uznawanie.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Nowe wyzwania dotyczące 
regulacji i egzekwowania prawa mają 
związek z tym, że w epoce rewolucji 
cyfrowej środowisko szybko się zmienia 
w odniesieniu do takich kwestii jak 
bezpieczeństwo cybernetyczne, internet 
rzeczy czy sztuczna inteligencja. Na 
wypadek szkód niezbędne są surowe 
przepisy w zakresie bezpieczeństwa 
produktów i odpowiedzialności, aby 
zapewnić reakcję polityczną, która 
umożliwia obywatelom europejskim, 
w tym konsumentom i przedsiębiorstwom, 

(11) Nowe wyzwania dotyczące 
regulacji i egzekwowania prawa mają 
związek z tym, że w epoce rewolucji 
cyfrowej środowisko szybko się zmienia 
w odniesieniu do takich kwestii jak 
bezpieczeństwo cybernetyczne, internet 
rzeczy czy sztuczna inteligencja. Na 
wypadek szkód niezbędne są surowe 
przepisy w zakresie bezpieczeństwa 
produktów i przejrzystość w dziedzinie 
odpowiedzialności, a także ścisłe 
egzekwowanie przepisów, aby zapewnić 
reakcję polityczną, która umożliwia 
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skorzystanie z tych przepisów. W związku 
z tym program powinien przyczynić się do 
szybkiego dostosowania i egzekwowania 
unijnego systemu odpowiedzialności za 
produkt, co wspiera innowacje.

obywatelom europejskim, w tym 
konsumentom i przedsiębiorstwom, 
skorzystanie z tych przepisów. W związku 
z tym program powinien przyczynić się do 
szybkiego dostosowania i egzekwowania 
unijnego systemu odpowiedzialności za 
produkt, co wspiera innowacje, przy 
zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony 
użytkowników.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wprowadzanie do obrotu 
produktów, które nie są zgodne z prawem 
Unii, stawia w niekorzystnej sytuacji tych, 
którzy przestrzegają przepisów, i może 
stanowić zagrożenie dla konsumentów. 
Wiele przedsiębiorców lekceważy przepisy
w wyniku niewiedzy lub umyślnie w celu 
zdobycia przewagi konkurencyjnej. 
Organy nadzoru rynku są często 
niedofinansowane i mogą działać jedynie 
w granicach swojego kraju, podczas gdy 
przedsiębiorcy prowadzą działalność 
handlową na poziomie Unii, a nawet 
globalnym. W szczególności w przypadku 
handlu elektronicznego organy nadzoru 
rynku mają duży problem ze śledzeniem 
przywożonych z państw trzecich 
produktów niezgodnych z wymogami 
i określeniem odpowiedzialnego podmiotu 
w ramach swojej jurysdykcji. W związku 
z tym niniejszy program powinien mieć na 
celu wzmocnienie zgodności produktów 
z wymogami poprzez zapewnienie 
właściwych zachęt dla przedsiębiorców, 
wzmożenie kontroli przestrzegania 
przepisów i propagowanie ściślejszej 
współpracy transgranicznej między 
organami egzekwowania prawa. Program 

(12) Wprowadzanie do obrotu 
produktów, które nie są zgodne z prawem 
Unii, niezależnie od tego, czy produkty te 
są wprowadzane na rynek w sposób 
tradycyjny, czy też drogą elektroniczną, 
oraz niezależnie od tego, czy są one
produkowane w Unii, czy też trafiają do 
niej z państw trzecich, naraża obywateli i 
konsumentów europejskich na ryzyko. 
Przedsiębiorcy sprzedający produkty 
zgodne z wymogami mierzą się z 
zakłóconą konkurencją ze strony tych, 
którzy nie przestrzegają przepisów ze 
względu na niewiedzę lub umyślnie w celu 
zdobycia przewagi konkurencyjnej. 
Organy nadzoru rynku są często 
niedofinansowane i mogą działać jedynie 
w granicach swojego kraju, podczas gdy 
przedsiębiorcy prowadzą działalność 
handlową na poziomie Unii, a nawet 
globalnym. W szczególności w przypadku 
handlu elektronicznego organy nadzoru 
rynku mają duży problem ze śledzeniem 
przywożonych z państw trzecich 
produktów niezgodnych 
z wymogami, określeniem 
odpowiedzialnego podmiotu w ramach 
swojej jurysdykcji, czy też 
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ten powinien się również przyczyniać do 
konsolidacji obowiązujących ram nadzoru 
rynku, zachęcać organy nadzoru rynku 
z różnych państw członkowskich do 
wspólnych działań, ulepszać wymianę 
informacji oraz promować ściślejszą 
integrację i konwergencję w zakresie 
nadzoru rynku.

przeprowadzeniem ocen ryzyka lub badań 
bezpieczeństwa ze względu na brak 
fizycznego dostępu do produktów. 
W związku z tym niniejszy program 
powinien mieć na celu wzmocnienie 
zgodności produktów z wymogami 
poprzez wzmocnienie nadzoru rynku,
zapewnienie przedsiębiorcom jasnych, 
przejrzystych i kompleksowych przepisów, 
wzmożenie kontroli przestrzegania 
przepisów i propagowanie ściślejszej 
współpracy transgranicznej między 
organami egzekwowania prawa. Program 
ten powinien się również przyczyniać do 
konsolidacji obowiązujących ram nadzoru 
rynku, zachęcać organy nadzoru rynku 
z różnych państw członkowskich do 
wspólnych działań, ulepszać wymianę 
informacji oraz promować ściślejszą 
integrację i konwergencję w zakresie 
nadzoru rynku, zwłaszcza poprzez 
zapewnienie, aby przepisy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/8581a były w sposób ścisły 
wprowadzane w życie, tak aby uniknąć 
sprzedaży obywatelom europejskim 
produktów niezgodnych z wymogami.

__________________

1a Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z 
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
homologacji i nadzoru rynku pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz układów, 
komponentów i oddzielnych zespołów 
technicznych przeznaczonych do tych 
pojazdów, zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 
oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE 
(Dz.U. L 151 z 14.6.2018, s. 1).

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Bezpieczeństwo produktów to 
kwestia, która dotyczy całego 
społeczeństwa. Przed wprowadzeniem 
produktów do obrotu jednostka oceniająca 
zgodność sprawdza, czy spełniają one 
wymogi bezpieczeństwa. Dlatego 
pierwszorzędne znaczenie ma to, by 
jednostki oceniające zgodność były 
wiarygodne i kompetentne. Unia 
wprowadziła system akredytacji jednostek 
oceniających zgodność, sprawdzania ich 
kompetencji, bezstronności i niezależności. 
Obecnie głównym wyzwaniem jest 
zapewnienie zgodności systemu 
akredytacji z aktualnym stanem wiedzy 
oraz zapewnienie jego stosowania w tak 
samo rygorystyczny sposób w całej Unii. 
W związku z tym program powinien 
wspierać środki mające na celu 
zapewnienie, by jednostki oceny zgodności 
nadal spełniały wymogi regulacyjne, i 
wzmocnienie europejskiego systemu 
akredytacji, w szczególności w nowych 
dziedzinach polityki, poprzez wspieranie 
Europejskiej Współpracy w Dziedzinie 
Akredytacji, o której mowa w art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 
Parlamentu Europejskiego i Rady48.

(13) Bezpieczeństwo produktów to 
kwestia, która dotyczy całego 
społeczeństwa. Przed wprowadzeniem 
produktów do obrotu jednostka oceniająca 
zgodność sprawdza, czy spełniają one 
wymogi bezpieczeństwa. Dlatego 
pierwszorzędne znaczenie ma to, by 
jednostki oceniające zgodność były
wiarygodne i kompetentne. Unia 
wprowadziła system akredytacji jednostek 
oceniających zgodność, sprawdzania ich 
kompetencji, bezstronności i niezależności.
Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200848

było jednak na szczeblu krajowym 
wprowadzane w życie na wiele różnych 
sposobów. Różnice te dotyczą podziału 
kompetencji między organami nadzoru 
rynku i wewnętrznych mechanizmów 
koordynacji na szczeblu krajowym, 
poziomu zaangażowanych środków 
finansowych przeznaczonych na nadzór 
rynku oraz strategii i podejść do nadzoru 
rynku, a także uprawnień w odniesieniu 
do produktów niezgodnych z wymogami i 
poziomu kar za naruszenia, co skutkuje 
fragmentarycznym egzekwowaniem 
unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego. Fragmentacja ta 
powoduje, że w niektórych państwach 
członkowskich nadzór rynku jest bardziej 
rygorystyczny niż w innych, co może 
osłabić odstraszające oddziaływanie 
przepisów i stworzyć nierówne szanse dla 
przedsiębiorstw w niektórych państwach 
członkowskich, a także prowadzić do 
nierównowagi w poziomie bezpieczeństwa 
produktów w całej Unii. Obecnie głównym 
wyzwaniem jest zapewnienie zgodności 
systemu akredytacji z aktualnym stanem 
wiedzy oraz zapewnienie jego stosowania 
w tak samo rygorystyczny sposób w całej 
Unii. W związku z tym program powinien 
wspierać środki mające na celu 
zapewnienie, by jednostki oceny zgodności 
nadal spełniały wymogi regulacyjne, i 
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wzmocnienie europejskiego systemu 
akredytacji, w szczególności w nowych 
dziedzinach polityki, poprzez wspieranie 
Europejskiej Współpracy w Dziedzinie 
Akredytacji, o której mowa w art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

__________________ __________________

48 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 
dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające 
wymagania w zakresie akredytacji i 
nadzoru rynku odnoszące się do warunków 
wprowadzania produktów do obrotu i 
uchylające rozporządzenie (EWG) nr 
339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

48 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 
dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające 
wymagania w zakresie akredytacji i 
nadzoru rynku odnoszące się do warunków 
wprowadzania produktów do obrotu i 
uchylające rozporządzenie (EWG) nr 
339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

Or. en

Poprawka 8

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

(14) Rozwój handlu elektronicznego 
stwarza pewne wyzwania dotyczące 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników końcowych przed 
produktami niezgodnymi z wymogami.
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 równoważnej ochrony podczas przywozu 
towarów i usług od przedsiębiorców 
mających siedzibę w państwach trzecich. 
W związku z tym program powinien 
w razie konieczności umożliwiać 
wspieranie współpracy z właściwymi 
organami z siedzibą w państwach trzecich 
będących najważniejszymi partnerami 
handlowymi Unii w odniesieniu do 
wymiany informacji na temat produktów 
niezgodnych z wymogami, najnowszych 
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rozwiązań naukowych i nowych 
technologii, nowych zagrożeń oraz innych 
aspektów związanych z działaniami 
kontrolnymi.

Or. en

Poprawka 9

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 

(16) Aby zrealizować cele programu 
oraz ułatwić życie obywatelom 
i przedsiębiorstwom, należy wprowadzić 
w życie wysokiej jakości usługi publiczne 
zorientowane na użytkownika, a także w 
jeszcze większym stopniu zintensyfikować 
wysiłki w dziedzinie administracji 
elektronicznej. 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 dostępności 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. Istniejące narzędzia służące do 
zarządzania rynkiem wewnętrznym już 
odgrywają ważną rolę w ułatwianiu 
osiągania tych celów. W związku z 
powyższym i z myślą o dotrzymaniu tempa 
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rynku wewnętrznym oraz tabela wyników 
jednolitego rynku w celu ułatwienia życia 
obywatelom i handlu transgranicznego 
przedsiębiorstwom.

rozwojowi technologicznemu i zmianom 
na rynku, a także nowym wyzwaniom 
dotyczącym regulacji i egzekwowania 
prawa, program powinien wspierać 
podnoszenie jakości, widoczności, 
przejrzystości i bezpieczeństwa narzędzi 
służących do zarządzania rynkiem 
wewnętrznym. Program powinien zatem 
wspierać między innymi 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 
obywatelom i handlu transgranicznego 
przedsiębiorstwom.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

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 

(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 
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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 programu poświęconą 
konkurencji, można się spodziewać, że aby 
sprostać zmieniającym się potrzebom 
w ramach tej części programu potrzebna 
będzie elastyczność.

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 technologii 
cyfrowej, 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 programu poświęconą 
konkurencji, można się spodziewać, że aby 
sprostać zmieniającym się potrzebom 
w ramach tej części programu potrzebna 
będzie elastyczność.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wiele unijnych problemów 
z konkurencyjnością wiąże się 
z trudnościami MŚP z uzyskaniem dostępu 
do finansowania – mają one kłopoty 
z wykazaniem zdolności kredytowej oraz 
wystarczającym zabezpieczeniem. Inne 
trudności związane z finansowaniem 

(24) Wiele unijnych problemów 
z konkurencyjnością wiąże się 
z trudnościami MŚP z uzyskaniem dostępu 
do finansowania – mają one kłopoty 
z wykazaniem zdolności kredytowej oraz 
wystarczającym zabezpieczeniem. Inne 
trudności związane z finansowaniem 
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wynikają z tego, że w celu zachowania 
konkurencyjności MŚP muszą 
podejmować działania w zakresie 
cyfryzacji, umiędzynarodowienia 
i innowacji oraz podnoszenia kwalifikacji 
swoich pracowników. Ograniczony dostęp 
do finansowania wpływa negatywnie na 
wskaźnik tworzenia, wzrostu i przetrwania 
przedsiębiorstw, jak też na gotowość 
nowych przedsiębiorców do przejmowania 
rentownych przedsiębiorstw w kontekście 
sukcesji.

wynikają z tego, że w celu zachowania 
konkurencyjności MŚP muszą 
podejmować działania w zakresie 
cyfryzacji, umiędzynarodowienia 
i innowacji oraz podnoszenia kwalifikacji 
swoich pracowników. Ograniczony dostęp 
do finansowania wpływa negatywnie na 
wskaźnik tworzenia, wzrostu i przetrwania 
przedsiębiorstw, jak też na gotowość 
nowych przedsiębiorców do przejmowania 
rentownych przedsiębiorstw w kontekście 
sukcesji. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na mikroprzedsiębiorstwa, 
przedsiębiorstwa rzemieślnicze oraz 
przedsiębiorstwa społeczne. Należy 
również uwzględnić potencjalnych, 
nowych i młodych przedsiębiorców oraz 
przedsiębiorców-kobiety, a także inne 
konkretne grupy docelowe, takie jak osoby 
starsze, migranci i przedsiębiorcy należący 
do defaworyzowanych lub szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, np. osoby 
niepełnosprawne, oraz promowanie 
przenoszenia własności przedsiębiorstw, 
firm typu spin-off i dawania 
przedsiębiorcom drugiej szansy.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Program ma na celu zwiększenie 
wiedzy na temat unijnych przepisów 
dotyczących konsumentów 
i bezpieczeństwa wśród konsumentów, 
przedsiębiorstw, społeczeństwa 
obywatelskiego i organów władz oraz 
wzmocnienie pozycji konsumentów i ich 
organizacji przedstawicielskich na 
poziomie krajowym i na poziomie UE, 
w szczególności poprzez wspieranie 
organizacji Bureau Européen des Unions 

(37) Program ma na celu zwiększenie 
wiedzy na temat unijnych przepisów 
dotyczących konsumentów 
i bezpieczeństwa wśród konsumentów, 
przedsiębiorstw, społeczeństwa 
obywatelskiego i organów władz oraz 
wzmocnienie pozycji konsumentów i ich 
organizacji przedstawicielskich na 
poziomie krajowym i na poziomie UE, 
w szczególności poprzez wspieranie 
organizacji Bureau Européen des Unions 



PE628.465v01-00 18/38 PR\1164319PL.docx

PL

de Consommateurs (BEUC), która jest 
uznaną organizacją pozarządową 
o ugruntowanej pozycji reprezentującą 
interesy konsumentów w odniesieniu do 
wszystkich stosownych polityk unijnych, 
oraz Europejskiego stowarzyszenia ds. 
koordynacji udziału konsumentów 
w procesie normalizacji (ANEC), które 
reprezentuje interesy konsumentów 
w odniesieniu do zagadnień związanych 
z normalizacją. Szczególną uwagę należy 
poświęcić nowym potrzebom rynku 
w kontekście promowania zrównoważonej 
konsumpcji oraz zapobiegania słabościom 
i wyzwaniom wynikającym z cyfryzacji 
gospodarki lub rozwoju nowych modeli 
konsumpcji i modeli biznesowych. 
Program powinien wspierać działania 
w zakresie opracowywania odpowiednich 
informacji na temat rynków, wyzwań 
politycznych oraz nowych kwestii 
i zachowań oraz publikowania unijnych 
tabeli wyników dla rynków 
konsumenckich.

de Consommateurs (BEUC), która jest 
uznaną organizacją pozarządową 
o ugruntowanej pozycji reprezentującą 
interesy konsumentów w odniesieniu do 
wszystkich stosownych polityk unijnych, 
oraz Europejskiego stowarzyszenia ds. 
koordynacji udziału konsumentów 
w procesie normalizacji (ANEC), które 
reprezentuje interesy konsumentów 
w odniesieniu do zagadnień związanych 
z normalizacją. Szczególną uwagę należy 
poświęcić nowym potrzebom rynku 
w kontekście promowania zrównoważonej 
konsumpcji oraz zapobiegania słabościom 
i wyzwaniom wynikającym z cyfryzacji 
gospodarki, produktów podłączonych do 
sieci, internetu rzeczy, sztucznej 
inteligencji i wykorzystania algorytmów
lub rozwoju nowych modeli konsumpcji 
i modeli biznesowych, zwłaszcza 
przedsiębiorczości społecznej i gospodarki 
współpracy. Program powinien wspierać 
działania w zakresie opracowywania 
odpowiednich informacji na temat rynków, 
wyzwań politycznych oraz nowych kwestii 
i zachowań oraz publikowania unijnych 
tabeli wyników dla rynków 
konsumenckich.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Sieć Europejskich Centrów 
Konsumenckich pomaga konsumentom 
w korzystaniu z praw przysługujących im 
na mocy unijnych przepisów przy zakupie 
towarów i usług transgranicznych na rynku 
wewnętrznym i EOG, w internecie lub 
podczas podróży. Składająca się z 30 
ośrodków sieć, wspólnie finansowana 
z unijnych programów na rzecz 

(39) Program powinien również 
wspierać Sieć Europejskich Centrów 
Konsumenckich, która pomaga 
konsumentom w korzystaniu z praw 
przysługujących im na mocy unijnych 
przepisów przy zakupie towarów i usług 
transgranicznych na rynku wewnętrznym i 
EOG, w internecie lub podczas podróży. 
Składająca się z 30 ośrodków sieć, 
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konsumentów od ponad 10 lat, wykazuje 
swoją wartość dodaną, zwiększając 
zaufanie konsumentów i przedsiębiorców 
na rynku wewnętrznym. Zajmuje się ona 
rozpatrywaniem ponad 100 000 wniosków 
składanych co roku przez konsumentów 
i dociera do milionów obywateli za 
pośrednictwem materiałów, jakie 
publikuje, i działań informacyjnych. Jest to 
jedna z najbardziej cenionych unijnych 
sieci zapewniających pomoc obywatelom, 
większość jej ośrodków posiada punkty 
kontaktowe zajmujące się przepisami 
dotyczącymi rynku wewnętrznego, takimi 
jak dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr 2006/123/WE59, a z ocen jej 
działalności wynika, że ważne jest, by 
nadal działała. Sieć zamierza także 
rozwinąć porozumienia o wzajemności 
z podobnymi podmiotami w państwach 
trzecich.

wspólnie finansowana z unijnych 
programów na rzecz konsumentów od 
ponad 10 lat, wykazuje swoją wartość 
dodaną, zwiększając zaufanie 
konsumentów i przedsiębiorców na rynku 
wewnętrznym. Zajmuje się ona 
rozpatrywaniem ponad 100 000 wniosków 
składanych co roku przez konsumentów 
i dociera do milionów obywateli za 
pośrednictwem materiałów, jakie 
publikuje, i działań informacyjnych. Jest to 
jedna z najbardziej cenionych unijnych 
sieci zapewniających pomoc obywatelom, 
większość jej ośrodków posiada punkty 
kontaktowe zajmujące się przepisami 
dotyczącymi rynku wewnętrznego, takimi 
jak dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr 2006/123/WE59, a z ocen jej 
działalności wynika, że ważne jest, by 
nadal działała. Sieć Europejskich Centrów 
Konsumenckich może stanowić także 
ważne źródło informacji na temat wyzwań 
i problemów napotykanych przez 
konsumentów na szczeblu lokalnym, które 
są istotne z punktu widzenia unijnych 
działań politycznych i ochrony interesów 
konsumentów. W związku z tym program 
powinien umożliwiać tworzenie i 
wzmacnianie synergii pomiędzy 
organizacjami reprezentującymi 
konsumentów na szczeblu lokalnym i 
unijnym z myślą o promowaniu interesów 
konsumentów. Sieć zamierza także 
rozwinąć porozumienia o wzajemności 
z podobnymi podmiotami w państwach 
trzecich.

__________________ __________________

59 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. dotycząca usług na rynku 
wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, 
s. 36).

59 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. dotycząca usług na rynku 
wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, 
s. 36).

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Z kontroli sprawności unijnego 
prawa konsumenckiego i dotyczącego 
marketingu przeprowadzonej przez 
Komisję w maju 2017 r. wynika, że 
potrzebne jest lepsze egzekwowanie 
przepisów i ułatwienie dochodzenia 
roszczeń przez konsumentów 
poszkodowanych w wyniku naruszeń ich 
praw. W związku z tym w kwietniu 2018 r. 
Komisja przyjęła „Nowy ład dla 
konsumentów” w celu zapewnienia między 
innymi równego traktowania konsumentów 
na całym rynku wewnętrznym odnośnie do 
systemów podwójnych standardów jakości, 
wzmocnienia zdolności państw 
członkowskich do egzekwowania prawa, 
zwiększenia bezpieczeństwa produktów, 
współpracy międzynarodowej oraz nowych 
możliwości dochodzenia roszczeń, 
zwłaszcza za pośrednictwem powództw 
wytaczanych przez uprawnione podmioty. 
Program powinien mieć na celu wspieranie 
polityki konsumenckiej między innymi 
poprzez podnoszenie świadomości 
i rozszerzanie wiedzy, budowanie 
potencjału i wymianę najlepszych praktyk 
organizacji konsumentów i urzędów 
ochrony konsumentów, budowanie sieci 
i rozwój badań rynkowych, wzmocnienie 
bazy dowodowej dotyczącej 
funkcjonowania rynku wewnętrznego na 
rzecz konsumentów, systemy 
informatyczne i narzędzia komunikacji.

(40) Z kontroli sprawności unijnego 
prawa konsumenckiego i dotyczącego
marketingu przeprowadzonej przez 
Komisję w maju 2017 r. wynika, że 
potrzebne jest lepsze egzekwowanie 
przepisów i ułatwienie dochodzenia 
roszczeń przez konsumentów 
poszkodowanych w wyniku naruszeń ich 
praw. W związku z tym w kwietniu 2018 r. 
Komisja przyjęła „Nowy ład dla 
konsumentów” w celu zapewnienia między 
innymi równego traktowania konsumentów 
na całym rynku wewnętrznym odnośnie do 
spraw o wymiarze transgranicznym, 
takich jak sprzedaż produktów 
niezgodnych z wymogami w sektorze 
pojazdów silnikowych, systemy
podwójnych standardów jakości 
produktów lub problemy pasażerów 
pozostawionych w portach lotniczych na 
skutek anulowania znacznej liczby lotów, 
wzmocnienia zdolności państw 
członkowskich do egzekwowania prawa, 
zwiększenia bezpieczeństwa produktów, 
współpracy międzynarodowej oraz nowych 
możliwości dochodzenia roszczeń, 
zwłaszcza za pośrednictwem powództw 
wytaczanych przez uprawnione podmioty. 
Program powinien mieć na celu wspieranie 
polityki konsumenckiej między innymi 
poprzez podnoszenie świadomości 
i rozszerzanie wiedzy, budowanie 
potencjału i wymianę najlepszych praktyk 
organizacji konsumentów i urzędów 
ochrony konsumentów, budowanie sieci 
i rozwój badań rynkowych, wzmocnienie 
bazy dowodowej dotyczącej 
funkcjonowania rynku wewnętrznego na 
rzecz konsumentów, systemy 
informatyczne i narzędzia komunikacji.

Or. en
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Działania realizowane w ramach 
poprzednich programów i linii 
budżetowych okazały się odpowiednie 
i powinny zostać zachowane. Nowe 
działania wprowadzone w ramach tego 
programu mają na celu wzmocnienie 
w szczególności dobrze funkcjonującego 
rynku wewnętrznego. W celu uproszczenia 
i zwiększenia elastyczności realizacji 
programu, a przez skuteczniejszego 
osiągnięcia jego celów, działania powinny 
zostać zdefiniowane wyłącznie 
w kategoriach ogólnych. Orientacyjny 
wykaz działań dotyczących konkretnych 
celów w dziedzinie konkurencyjności lub 
konkretnych działań wynikających 
z wymogów regulacyjnych, np. w obszarze 
normalizacji, regulacji dotyczących 
łańcucha żywnościowego i statystyk 
europejskich powinien również zostać 
włączony do programu.

(58) Działania realizowane w ramach 
poprzednich programów i linii 
budżetowych okazały się odpowiednie 
i powinny zostać zachowane. Nowe 
działania wprowadzone w ramach tego 
programu mają na celu wzmocnienie 
w szczególności dobrze funkcjonującego 
rynku wewnętrznego. W celu uproszczenia 
i zwiększenia elastyczności realizacji 
programu, a przez skuteczniejszego 
osiągnięcia jego celów, działania powinny 
zostać zdefiniowane wyłącznie 
w kategoriach ogólnych. Orientacyjny 
wykaz działań dotyczących konkretnych 
celów w dziedzinie konkurencyjności lub 
konkretnych działań wynikających 
z wymogów regulacyjnych, np. w obszarze 
nadzoru rynku i bezpieczeństwa 
produktów, konsumentów, normalizacji, 
regulacji dotyczących łańcucha 
żywnościowego i statystyk europejskich 
powinien również zostać włączony do 
programu.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program na rzecz poprawy 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
i zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program na rzecz jednolitego rynku z 
myślą o wzmocnieniu rynku 
wewnętrznego i poprawie jego 
funkcjonowania w dziedzinach
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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”).

konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw,
normalizacji, ochrony konsumentów, 
łańcucha dostaw żywności oraz ramy na 
potrzeby finansowania opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich („program”).

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a w szczególności ochrona 
i wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
poprzez egzekwowanie prawa Unii, 
ułatwienie dostępu do rynku, ustanawianie 
norm oraz działania na rzecz zdrowia ludzi, 
zdrowia zwierząt i roślin oraz dobrostanu 
zwierząt; wzmocnienie współpracy między 
właściwymi organami państw 
członkowskich oraz między właściwymi 
organami państw członkowskich a Komisją 
i agencjami zdecentralizowanymi Unii;

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a w szczególności ochrona 
i wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
poprzez egzekwowanie prawa Unii, 
ułatwianie dostępu do rynku, ustanawianie 
norm, zapewnianie jednolitego i 
wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, podnoszenie świadomości 
na temat prawa Unii w dziedzinie 
jednolitego rynku oraz działania na rzecz 
zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt i roślin 
oraz dobrostanu zwierząt; wzmocnienie 
współpracy między właściwymi organami 
państw członkowskich oraz między 
właściwymi organami państw 
członkowskich a Komisją i agencjami 
zdecentralizowanymi Unii;

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a



PR\1164319PL.docx 23/38 PE628.465v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenie skuteczności rynku 
wewnętrznego, ułatwienie zapobiegania 
powstawaniu przeszkód na tym rynku oraz 
ich usuwania, wspieranie opracowywania, 
wdrażania i egzekwowania prawa Unii 
w dziedzinach rynku wewnętrznego 
towarów i usług, zamówień publicznych 
i nadzoru rynku, jak również 
w dziedzinach prawa spółek oraz prawa 
umów i prawa stosunków pozaumownych, 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
swobodnego przepływu kapitału, usług 
finansowych i konkurencji, w tym 
opracowywania narzędzi zarządzania;

a) zwiększenie skuteczności rynku 
wewnętrznego poprzez:

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie techniczne.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ułatwienie zapobiegania 
powstawaniu przeszkód na tym rynku oraz 
ich usuwania, wspieranie opracowywania, 
wdrażania i egzekwowania prawa Unii 
w dziedzinach rynku wewnętrznego 
towarów i usług, zamówień publicznych 
i nadzoru rynku, jak również 
w dziedzinach prawa spółek oraz prawa 
umów i prawa stosunków pozaumownych, 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
swobodnego przepływu kapitału, usług 
finansowych i konkurencji, w tym 
opracowywania narzędzi zarządzania;

Or. en
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a – podpunkt ii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) promowanie skutecznego nadzoru 
rynku i bezpieczeństwa produktów w całej 
Unii z myślą o zagwarantowaniu, aby na 
rynek Unii wprowadzane były jedynie 
bezpieczne i zgodne z wymogami produkty 
zapewniające wysoki poziom ochrony 
konsumentów, co dotyczy także produktów 
sprzedawanych przez internet.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP, oraz osiągnięcie 
dodatkowości poprzez środki zapewniające 
różne formy wsparcia dla MŚP, dostęp do 
rynków, w tym internacjonalizację MŚP, 
sprzyjające MŚP otoczenie biznesu, 
konkurencyjność sektorową, modernizację 
przemysłu oraz propagowanie 
przedsiębiorczości;

b) zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP, oraz osiągnięcie 
dodatkowości poprzez środki zapewniające 
różne formy wsparcia dla MŚP, dostęp do 
rynków, w tym internacjonalizację MŚP, 
sprzyjające MŚP otoczenie biznesu, 
konkurencyjność sektorową, na przykład 
sektora turystyki, modernizację przemysłu 
oraz propagowanie przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c – podpunkt i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) umożliwiają finansowanie 
normalizacji europejskiej oraz udział 
zainteresowanych stron w opracowywaniu 
norm europejskich;

(i) umożliwiają finansowanie 
europejskich organizacji 
normalizacyjnych oraz udział 
zainteresowanych stron w opracowywaniu 
norm europejskich;

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspieranie interesów konsumentów 
oraz zapewnienie wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów i bezpieczeństwa 
produktów poprzez:

d) wspieranie interesów konsumentów 
oraz zapewnienie jednolitego i wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów poprzez:

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo produktów zostało ujęte w ramach nowego celu określonego w art. 3 ust. 2 
lit. a) ppkt (ii) (nowy), który dotyczy nadzoru rynku i bezpieczeństwa produktów.

Poprawka 24

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 
właściwych organów egzekwowania prawa 

(i) wzmocnienie pozycji, wspieranie 
i edukowanie konsumentów, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego; zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów, 
zrównoważonej konsumpcji 
w szczególności przez wspieranie 
właściwych organów egzekwowania prawa 
i organizacji reprezentujących 
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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;

konsumentów oraz działań w zakresie 
współpracy, zwłaszcza w odniesieniu do 
reagowania na wyzwania związane 
zarówno z istniejącymi, jak i najnowszymi 
technologiami; zapewnienie wszystkim 
konsumentom dostępu do skutecznych
środków dochodzenia roszczeń; oraz 
zapewnienie odpowiednich informacji 
o rynku i konsumentach;

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) 396 200 000 EUR w cenach 
bieżących na cel, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. a) ppkt (ii).

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z oceną skutków programu na rzecz jednolitego rynku i oceną skutków 
rozporządzenia w sprawie zgodności z prawodawstwem i jego egzekwowania proponuje się 
ustanowienie specjalnej linii budżetowej przeznaczonej na finansowanie nadzoru rynku, 
bezpieczeństwa produktów i homologacji typu.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Pozostałą kwotę przeznacza się na 
finansowanie działań – zwłaszcza w 
ramach celu, o którym mowa w art. 3 ust. 
2 lit. a) ppkt (i) i w art. 3 ust. 2 lit. c) –
związanych z rynkiem wewnętrznym 
towarów i usług, takich jak narzędzia 
służące do zarządzania rynkiem 
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wewnętrznym, polityka konkurencji, 
wzajemne uznawanie i działania 
normalizacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje, aby doprecyzować działania, które mają być finansowane z 
pozostałej części całkowitej puli.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, 
może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, obejmującą 
w szczególności działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrolę, 
audyt i ocenę oraz wykorzystanie sieci 
informatycznych w zakresie przetwarzania 
i wymiany informacji, jak również 
wykorzystanie i rozwój narzędzi 
informatycznych dla przedsiębiorstw.

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, 
może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, obejmującą 
w szczególności działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrolę, 
audyt i ocenę oraz wykorzystanie sieci 
informatycznych w zakresie przetwarzania 
i wymiany informacji, jak również 
wykorzystanie i rozwój narzędzi 
informatycznych dla przedsiębiorstw. 
Środki przeznaczone na pomoc techniczną 
i administracyjną nie mogą przekraczać 
5 % puli środków finansowych, o której 
mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja ograniczenia do poziomu 5 % środków finansowych przeznaczanych w ramach 
programu na pomoc techniczną i finansową wynika z chęci zapewnienia, aby znacząca część 
puli została przeznaczona na wymierne działania w ramach poszczególnych celów programu.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Następujące działania służące 
osiąganiu celów szczegółowych, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (ii), 
kwalifikują się do finansowania:

a) koordynacja działań organów nadzoru 
rynku i innych odpowiednich organów 
państw członkowskich oraz współpraca 
między nimi, zwłaszcza w ramach unijnej 
sieci ds. zgodności produktów z 
wymogami;

b) opracowywanie i utrzymywanie 
narzędzi informatycznych służących 
wymianie informacji na temat nadzoru 
rynku i kontroli na granicach 
zewnętrznych;

c) wsparcie opracowywania wspólnych 
działań i badań w dziedzinie 
bezpieczeństwa produktów i zgodności z 
wymogami, w tym w odniesieniu do badań 
produktów niebezpiecznych, produktów 
podłączonych do sieci i produktów 
sprzedawanych przez internet;

d) współpraca organów nadzoru rynku i 
odpowiednich organów z państw trzecich, 
wymiana przez nie najlepszych praktyk i 
realizacja wspólnych projektów;

e) wspieranie strategii nadzoru rynku, 
gromadzenie wiedzy i informacji, 
możliwości i obiekty badawcze, wzajemne 
oceny, programy szkoleniowe, pomoc 
techniczna i budowanie zdolności 
organów nadzoru rynku;

f) działania dotyczące nowych zagrożeń 
dla bezpieczeństwa i gospodarki, które są 
związane z globalizacją łańcucha 
produkcyjnego, sprzedażą bezpośrednią 
przez internet i stale postępującą 
innowacyjnością produktów 
konsumenckich i usług; oraz

g) ocena procedur homologacji typu i 
weryfikacja zgodności pojazdów 
silnikowych z wymogami przez Komisję.
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Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ułatwianie rozwoju 
przedsiębiorstw, w tym rozwoju 
umiejętności, oraz transformacji 
przemysłowej obejmującej wszystkie 
sektory produkcji i usług;

d) ułatwianie rozwoju 
przedsiębiorstw, w tym rozwoju 
umiejętności cyfrowych i w zakresie 
przedsiębiorczości, oraz transformacji 
cyfrowej i przemysłowej obejmującej 
wszystkie sektory produkcji i usług;

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspieranie konkurencyjności 
przedsiębiorstw i całych sektorów 
gospodarki oraz wspieranie wdrażania 
innowacji przez MŚP oraz współpracy 
MŚP w ramach łańcucha wartości poprzez 
strategiczne łączenie ekosystemów 
i klastrów, obejmujące wspólną inicjatywę 
na rzecz klastrów;

e) wspieranie konkurencyjności 
przedsiębiorstw i całych sektorów 
gospodarki oraz wspieranie wdrażania 
innowacji przez MŚP, a zwłaszcza 
przyjmowania przez nie nowych modeli 
biznesowych, przede wszystkim tych 
związanych z gospodarką społeczną i 
gospodarką współpracy, a także 
wdrażania przez nie współpracy w ramach 
łańcucha wartości poprzez strategiczne 
łączenie ekosystemów i klastrów, 
obejmujące wspólną inicjatywę na rzecz 
klastrów;

Or. en
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Następujące działania służące 
realizacji celów szczegółowych, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. d) ppkt (i), 
kwalifikują się do finansowania:

a) podnoszenie świadomości 
konsumentów i edukowanie konsumentów 
w zakresie praw konsumenckich, a także 
wzmacnianie pozycji konsumentów, a 
zwłaszcza konsumentów podatnych na 
zagrożenia, tak by mogli oni stawić czoła 
nowym wyzwaniom wynikającym z 
rozwoju technologicznego i cyfryzacji;

b) działania służące zapewnieniu 
wszystkim konsumentom 
i przedsiębiorcom dostępu do wysokiej 
jakości pozasądowego rozstrzygania 
sporów i internetowego systemu 
rozstrzygania sporów oraz informacji na 
temat możliwości dochodzenia roszczeń;

c) działania służące wspieraniu 
efektywniejszego egzekwowania 
prawodawstwa dotyczącego konsumentów, 
w tym skutecznej koordynacji działań 
krajowych organów odpowiedzialnych za 
egzekwowanie prawa i współpracy między 
nimi, a także współpracy z państwami 
trzecimi w dziedzinie egzekwowania 
prawa.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty prawne z siedzibą w państwie Komisja może umożliwić podmiotom 
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trzecim, które nie jest stowarzyszone 
z programem, mogą uczestniczyć
w następujących działaniach:

prawnym z siedzibą w państwie trzecim, 
które nie jest stowarzyszone z programem, 
uczestnictwo w następujących działaniach:

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty uczestniczące w działaniach, 
o których mowa w lit. a) i b), nie są 
uprawnione do otrzymywania wkładów 
finansowych Unii, z wyjątkiem 
przypadków, gdy jest to nieodzowne dla 
programu, zwłaszcza pod względem 
konkurencyjności oraz dostępu do rynków 
dla przedsiębiorstw unijnych lub pod 
względem ochrony konsumentów 
zamieszkałych w Unii. Wyjątek ten nie 
dotyczy podmiotów nastawionych na zysk.

Podmioty uczestniczące w działaniach, 
o których mowa w lit. a) i b), nie są 
uprawnione do otrzymywania wkładów 
finansowych Unii, zwłaszcza gdy istnieje 
ryzyko transferu innowacyjnej technologii 
lub know-how, z wyjątkiem przypadków, 
gdy jest to nieodzowne dla programu, 
zwłaszcza pod względem 
konkurencyjności oraz dostępu do rynków 
dla przedsiębiorstw unijnych lub pod 
względem ochrony konsumentów 
zamieszkałych w Unii. Wyjątek ten nie 
dotyczy podmiotów nastawionych na zysk.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do akapitu 
pierwszego lit. e) niniejszego artykułu, 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 20 w 
celu dostosowania wykazu podmiotów 
kwalifikujących się do otrzymania dotacji 
w ramach programu na działania służące 
realizacji celu szczegółowego, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. d) ppkt (i).
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Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria oceny i kwalifikacji Komitet lub komitety oceniające

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie techniczne.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program jest realizowany poprzez 
programy prac, o których mowa w art. 110 
rozporządzenia finansowego. 
W stosownych przypadkach programy prac 
określają całkowitą kwotę zarezerwowaną 
na działania łączone.

1. Program jest realizowany poprzez 
programy prac, zgodnie z art. 110 
rozporządzenia finansowego. Programy 
prac są roczne lub wieloletnie i w 
szczególności określają cele do realizacji, 
oczekiwane rezultaty, metody realizacji 
oraz łączną kwotę planu finansowania. 
Zawierają one również szczegółowy opis 
działań, które mają być finansowane, 
orientacyjną kwotę przeznaczoną na 
każde działanie i orientacyjny 
harmonogram realizacji. W stosownych 
przypadkach programy prac określają 
całkowitą kwotę zarezerwowaną na 
działania łączone.

Or. en
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena śródokresowa programu 
przeprowadzana jest z chwilą, gdy 
dostępne są wystarczające informacje na 
temat realizacji programu, jednak nie 
później niż w ciągu czterech lat od 
rozpoczęcia realizacji programu.

2. Najpóźniej do dnia [cztery lata od 
rozpoczęcia realizacji programu] Komisja 
sporządza śródokresowe sprawozdanie z 
oceny programu dotyczącej osiągnięcia 
celów działań wspieranych w jego 
ramach, wyników i skutków, wydajności 
wykorzystania zasobów i jego europejskiej 
wartości dodanej.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest zwiększenie odpowiedzialności w odniesieniu do oceny programu: ocena 
śródokresowa powinna zostać przeprowadzona najpóźniej do 2025 r., a ocena końcowa 
najpóźniej do 2030 r.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po zakończeniu realizacji 
programu, lecz nie później niż cztery lata 
po upływie okresu określonego w art. 1,
Komisja przeprowadza ocenę końcową
programu.

5. Najpóźniej do dnia [trzy lata od 
zakończenia realizacji programu] Komisja 
sporządza końcowe sprawozdanie z oceny
dotyczącej długoterminowego 
oddziaływania programu, trwałości 
działań i synergii pomiędzy 
poszczególnymi programami prac.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest zwiększenie odpowiedzialności w odniesieniu do oceny programu: ocena 
śródokresowa powinna zostać przeprowadzona najpóźniej do 2025 r., a ocena końcowa 
najpóźniej do 2030 r.
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja przekazuje wnioski z tych 
ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

6. Komisja przedkłada sprawozdania, 
o których mowa w ust. 2 i 5, Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
i Komitetowi Regionów oraz podaje je do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 9 
i 17, powierza się Komisji do dnia 31 
grudnia 2028 r.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 9, 
10 i 17, powierza się Komisji do dnia 31 
grudnia 2028 r.

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 9 i 17 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 9, 10 i 17 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
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wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące 
z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne związane 
z programem, jego działaniami 
i rezultatami. Zasoby finansowe 
przydzielone na program przyczyniają się 
również do komunikacji instytucjonalnej 
w zakresie priorytetów politycznych Unii, 
o ile są one związane z celami, o których 
mowa w art. 3.

2. Komisja przyjmuje odpowiednie 
środki w celu prowadzenia działań 
informacyjnych i komunikacyjnych w 
sposób przyjazny dla użytkownika, z myślą 
o podnoszeniu wśród konsumentów, 
obywateli, przedsiębiorstw, zwłaszcza 
MŚP, i organów administracji publicznej 
świadomości na temat zasobów 
zapewnianych z wykorzystaniem 
instrumentów finansowych 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, a także na temat jego 
działań i rezultatów. Zasoby finansowe 
przydzielone na program przyczyniają się 
również do komunikacji instytucjonalnej 
w zakresie priorytetów politycznych Unii, 
o ile są one związane z celami, o których 
mowa w art. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest podkreślenie znaczenia przyjaznych dla użytkownika działań komunikacyjnych 
z myślą o poprawie widoczności finansowania unijnego w interesie konsumentów, 
przedsiębiorstw i organów administracji publicznej.
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UZASADNIENIE

Jednolity rynek był i jest podstawą oraz sercem europejskiego projektu. 

Przez 25 lat istnienia jednolity rynek przyczynił się do osiągnięcia wysokiego stopnia 
integracji państw członkowskich, przynosząc przedsiębiorstwom, obywatelom i 
konsumentom wiele różnych wymiernych korzyści, na przykład w postaci większego wyboru 
i niższych cen na bardziej konkurencyjnym rynku, możliwości podróżowania i podejmowania 
pracy w całej UE, dostępu przedsiębiorstw do ogromnego rynku i lepszej ochrony 
konsumentów. Mimo przyjęcia i wdrożenia ponad 3500 środków projekt jednolitego rynku 
wciąż jest daleki od ukończenia. Urzeczywistnieniu jednolitego rynku nadal nie sprzyjają 
liczne bariery, takie jak luki w przepisach, obciążenia administracyjne, nieskuteczne 
wdrażanie i nienależyte egzekwowanie prawa unijnego, a także zmieniające się okoliczności 
oraz nowe wyzwania i przeszkody.

Parlament Europejski wielokrotnie wzywał do usprawnienia zarządzania jednolitym rynkiem 
i poprawy jego efektywności, zaś Komisja uczyniła kwestię integracji rynku jednym ze 
swoich priorytetów.

W kolejnym okresie (2021–2027) Komisja proponuje ustanowienie nowego programu na 
rzecz jednolitego rynku, który zakłada objęcie jednymi spójnymi ramami sześciu odrębnych 
do tej pory programów oraz licznych działań. Głównym celem jest wdrożenie i 
egzekwowanie różnorodnych działań wspierających budowę jednolitego rynku w szerszym 
ujęciu, zwiększenie synergii i elastyczności, a także wyeliminowanie przypadków 
pokrywania się zakresów istniejących programów unijnych. 

Ogólnie sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje nowy „program na rzecz jednolitego 
rynku” i zgadza się ze zdaniem Komisji, która wskazuje na potrzebę przyjęcia strategicznego 
i zintegrowanego podejścia zmierzającego do zapewnienia należycie funkcjonującego rynku 
wewnętrznego.

Sprawozdawca proponuje jednak wprowadzenie kilku ulepszeń w opisanych poniżej 
obszarach.

Pula środków finansowych

Komisja proponuje, aby pula środków finansowych została przeznaczona na cztery 
następujące cele: program COSME, konsumenci, łańcuch żywnościowy i zrównoważona 
konsumpcja oraz statystyki. Sprawozdawca jest zdania, że całkowita pula środków 
finansowych nie wystarczy, aby sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z jednolitym 
rynkiem, zwłaszcza zaś nie pozwoli dostosować się do szybko zmieniającego się otoczenia w 
epoce rewolucji cyfrowej i globalizacji. 

Sprawozdawca proponuje jednak, żeby dostosować ogólną pulę środków finansowych i 
wszystkich poszczególnych linii budżetowych dopiero po określeniu dokładnych danych 
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liczbowych w projekcie wstępnego sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie 
„wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych”.

Ponadto sprawozdawca proponuje dodanie nowej linii budżetowej dotyczącej nadzoru rynku, 
bezpieczeństwa produktów i homologacji typu, zgodnie z oceną skutków programu na rzecz 
jednolitego rynku i oceną skutków rozporządzenia w sprawie zgodności z prawodawstwem i 
jego egzekwowania. Sprawozdawca uważa również, że istotne jest, aby w sposób wyraźny 
wskazać cele, na które przeznaczona zostanie pozostała kwota, a także aby ustanowić pułap 
dla środków przeznaczonych na pomoc techniczną i administracyjną.

Skupienie uwagi na nadzorze rynku i bezpieczeństwie produktów

W odniesieniu do celów programu sprawozdawca jest głęboko przekonany, że usprawnienie 
funkcjonowania jednolitego rynku zależy od wzmocnienia działań w zakresie nadzoru rynku i 
bezpieczeństwa produktów, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na produkty 
sprzedawane przez internet. Sprawozdawca dostrzega w istocie, że skuteczny nadzór rynku 
może być niezbędny dla ochrony interesów publicznych, takich jak bezpieczeństwo i higiena 
pracy, ochrona konsumentów, ochrona środowiska i bezpieczeństwo publiczne, a także dla 
zapewnienia przedsiębiorcom równych warunków działania. Liczne ostatnie skandale, jak np. 
afera „Dieselgate”, pokazują, że produkty niebezpieczne i niezgodne z obowiązującymi 
wymogami są wciąż obecne na rynku UE, co podkreśla konieczność zapewnienia 
skuteczniejszego i bardziej skoordynowanego nadzoru rynku w UE. Przyjęte niedawno 
rozporządzenie w sprawie „homologacji typu” i będące aktualnie przedmiotem negocjacji 
rozporządzenie w sprawie „zgodności z prawodawstwem i jego egzekwowania” stanowią 
ramy sprzyjające lepszej współpracy między organami nadzoru rynku, instytucjami unijnymi 
i przedsiębiorcami. Z tego względu sprawozdawca wprowadza nowy cel szczegółowy 
dotyczący nadzoru rynku, bezpieczeństwa produktów i homologacji typu oraz działań 
powiązanych, a ponadto przewiduje dla tych działań specjalną linię budżetową.

Konsumenci

Sprawozdawca jest zdania, że program na rzecz jednolitego rynku powinien przyczyniać się 
do stworzenia obywatelom UE warunków pozwalających im w pełni korzystać z jednolitego 
rynku.  W związku z tym sprawozdawca proponuje wprowadzenie odniesień dotyczących 
konkretnych działań ukierunkowanych na wzmocnienie ochrony konsumentów i pozycji 
konsumentów oraz promowane ich interesów, ze szczególnym uwzględnieniem nowych 
możliwości i wyzwań wynikających z cyfryzacji, zgodnie z programem na rzecz 
konsumentów na lata 2014–2020. 

Wpływ technologii cyfrowej 

Sprawozdawca dodaje w całym tekście rozporządzenia odniesienia do rozwoju cyfrowego we 
wszystkich dziedzinach, których dotyczy program. Program realizowany w perspektywie 
siedmioletniej musi być elastyczny i na tyle wybiegający w przyszłość, aby można było go 
dostosowywać do stale zmieniającego się środowiska, w którym nowe technologie wywierają 
duży wpływ na modele biznesowe, takie jak gospodarka społeczna i gospodarka współpracy, 
na konsumentów i gospodarkę UE w ujęciu całościowym.
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Realizacja, ocena i promocja programu

We wniosku Komisji brak jest wystarczających informacji na temat sposobu realizacji 
nowego programu. Przyjmowanie rocznych lub wieloletnich programów prac jest sprawą 
najwyższej wagi, ponieważ programy prac określają m.in. działania, które mają być 
finansowane, a także przydział zasobów finansowych. 

W kwestii oceny sprawozdawca proponuje, aby do 2030 r. przeprowadzona została 
obowiązkowa ocena końcowa programu, która będzie skoncentrowana w szczególności na 
długofalowym oddziaływaniu programu, trwałości działań i synergii między poszczególnymi 
programami prac.

W odniesieniu do przejrzystości i promocji sprawozdawca proponuje, aby Komisja 
prowadziła działania informacyjne i komunikacyjne służące podnoszeniu wśród 
konsumentów, przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, i organów administracji publicznej 
świadomości na temat możliwości oferowanych w ramach programu.
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