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Poprawka  33 

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

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

Schirdewan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, ALDE 

Pakiet dotyczący jednolitego rynku 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla pilną potrzebę eliminacji 

barier nadal istniejących na jednolitym 

rynku, by szybko osiągnąć wymierne 

wyniki pod względem wzrostu, 

innowacyjności, tworzenia miejsc pracy, 

dawania konsumentom większych 

możliwości wyboru i tworzenia nowych 

modeli biznesowych; 

3. podkreśla pilną potrzebę 

rozwiązania problemu nierówności w 

państwach członkowskich i między nimi, 

wynikającego z równania w dół w 

poszanowaniu praw socjalnych i w 

dziedzinie opodatkowania przedsiębiorstw; 

Or. en 
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Poprawka  34 

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

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

Schirdewan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, ALDE 

Pakiet dotyczący jednolitego rynku 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  3a. uznaje jednak, że liberalizacja i 

prywatyzacja usług publicznych pogłębiła 

nierówności w państwach członkowskich i 

podważyła zaufanie do rządów krajowych 

i do Unii jako takiej, oraz apeluje o 

bardziej elastyczną politykę w tym 

zakresie, by umożliwić państwom 

członkowskim cofnięcie podjętych już 

decyzji o liberalizacji i prywatyzacji tych 

usług; 

Or. en 
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Poprawka  35 

Dennis de Jong, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, ALDE 

Pakiet dotyczący jednolitego rynku 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  8a. podkreśla jednocześnie, że zawsze 

wtedy, gdy swobodny przepływ osób lub 

usług prowadzi do zakłócenia krajowego 

rynku pracy, państwa członkowskie 

powinny mieć prawo do wprowadzenia 

tymczasowych środków mających 

eliminować te zakłócenia; 

Or. en 
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Poprawka  36 

Dennis de Jong, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, ALDE 

Pakiet dotyczący jednolitego rynku 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

13. zauważa, że na jednolitym rynku 

coraz silniej odczuwa się wpływ przepisów 

krajowych sprzecznych z zasadami, na 

których ten rynek się opiera, zwłaszcza 

przepisów krajowych negatywnie 

oddziałujących na swobodny przepływ 

towarów i usług; przyznaje, że 

nieuzasadnione i niewspółmierne środki 

krajowe, a także środki nieskoordynowane 

mogą zagrażać jedności i skuteczności 

jednolitego rynku; 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  37 

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

Emmanuel Maurel, Martin Schirdewan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, ALDE 

Pakiet dotyczący jednolitego rynku 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

19. zwraca się do Rady Europejskiej, 

by podjęła nowe zobowiązanie do 

urzeczywistnienia jednolitego rynku do 

2025 r., obejmujące podanie do publicznej 

wiadomości nowego harmonogramu 

działań, podobnie jak uczynili to 

przywódcy europejscy w 1985 r.; jest 

jednak bardzo zaniepokojony faktem, że 

niektóre wnioski ustawodawcze zostały 

całkowicie zablokowane w Radzie, która 

nie jest w stanie zająć stanowiska w ich 

sprawie; wzywa Radę, by położyła kres tej 

sytuacji, która szkodzi zarówno 

obywatelom, jak i przedsiębiorstwom; 

19. zwraca się do Rady Europejskiej, 

by podjęła nowe zobowiązanie do 

zreformowania i urzeczywistnienia 

jednolitego rynku do 2025 r., obejmujące 

podanie do publicznej wiadomości nowego 

harmonogramu działań, podobnie jak 

uczynili to przywódcy europejscy w 

1985 r.; jest jednak bardzo zaniepokojony 

faktem, że niektóre wnioski ustawodawcze 

zostały całkowicie zablokowane w Radzie, 

która nie jest w stanie zająć stanowiska w 

ich sprawie; wzywa Radę, by położyła kres 

tej sytuacji, która szkodzi zarówno 

obywatelom, jak i przedsiębiorstwom; 

Or. en 

 

 


