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Przegląd jednolitego rynku: przezwyciężanie barier i niewydolnych rozwiązań poprzez lepsze 
wprowadzanie przepisów prawa w życie i ich stosowanie
(2007/2024(INI))

Wniosek dotyczący zalecenia

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 1
Odniesienie 9 a (nowe)

- mając na uwadze deklarację końcową 4. Konferencji Europejskiej na temat 
Rzemiosła i Małych Przedsiębiorstw, która odbyła się w Stuttgarcie w dniach 16-17 
kwietnia 2007 r.;

Or. fr

Poprawkę złożyła Evelyne Gebhardt

Poprawka 2
Odniesienie 9 b (nowe)

- mając na uwadze swoja rezolucję z 23 maja 2007 r. w sprawie wpływu i 
konsekwencji wyłączenia usług zdrowotnych z zakresu zastosowania dyrektywy w 
sprawie usług na rynku wewnętrznym;

Or. fr
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Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 3
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że jednolity rynek stanowi bezprecedensowe osiągnięcie 
w kontekście europejskim, zapewniając konsumentom szerszy wybór i niższe ceny, 
tworząc konkurencyjne i dynamiczne środowisko dla przedsiębiorczości oraz 
umożliwiając wymianę idei i doświadczeń między kulturami europejskimi,

Or. en

Poprawkę złożyli Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Poprawka 4
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że uregulowany jednolity rynek może przyczyniać się do integracji
europejskiej (skreślenie), dobrej koniunktury gospodarczej i tworzenia nowych miejsc 
pracy, może przynosić konsumentom korzyści oraz odgrywa ważną rolę w osiąganiu 
celów strategii lizbońskiej,

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 5
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że jednolity rynek i jego cztery składowe elementy – swobodny 
przepływ towarów, usług, osób i kapitału – stanowi decydujący postęp na drodze do 
integracji europejskiej,

Or. en

Poprawkę złożyli Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Poprawka 6
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że strategia lizbońska uwypukliła cel, jakim jest spójność społeczna, 
i że zakłada ona dalej idące uwzględnienie aspektów społecznych i środowiskowych w 
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dziedzinach polityki Unii dotyczących poszczególnych sektorów,

Or. en

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 7
Punkt C preambuły

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyli Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Poprawka 8
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że strategia lizbońska doprowadzi do reform strukturalnych 
w państwach członkowskich i otwarcia rynków, ale zwiększy także potrzebę istnienia 
prawodawstwa zapewniającego uczciwą konkurencję, spójność społeczną i 
terytorialną oraz ochronę środowiska,

Or. en

Poprawkę złożyła Evelyne Gebhardt

Poprawka 9
Punkt C a preambuły (nowy)

Ca. mając na uwadze, że dyrektywa 2006/123/WE w sprawie usług na rynku 
wewnętrznym stanowi zdecydowany postęp w urzeczywistnianiu rynku usług;

Or. fr

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 10
Punkt C a preambuły (nowy)

Ca. mając na uwadze, że euro przyniosło przejrzystość, efektywność i łatwość dostępu do 
wspólnego rynku,
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Or. en

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 11
Punkt C b preambuły (nowy)

Cb. mając na uwadze, że administracje państw członkowskich nadal przyjmują jawne i 
ukryte postawy protekcjonistyczne,

Or. en

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 12
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że istnieje jeszcze wiele przeszkód na drodze do realizacji czterech 
podstawowych swobód przewidzianych traktatem, tj. swobodnego przepływu osób, 
towarów, usług i kapitału; mając na uwadze, że niezbędna jest poprawa 
funkcjonowania (skreślenie) rynku wewnętrznego i że należy skoncentrować się na 
nieograniczonym rynku wewnętrznym;

Or. fr

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 13
Punkt D a preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze, że należy podejmować działania w kierunku realizacji 
dynamicznej, globalnej i elastycznej koncepcji rynku wewnętrznego, aby uzyskać 
poparcie naszych współobywateli; 

Or. fr

Poprawkę złożyła Evelyne Gebhardt

Poprawka 14
Punkt E preambuły

skreślony
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Or. de

Poprawkę złożyli Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Poprawka 15
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że istnieje potrzeba uregulowania rynku w zakresie branż 
sieciowych, takich jak transport, telekomunikacja, usługi pocztowe i przesył energii,

Or. en

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 16
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że istnieje potrzeba pełnego otwarcia branż sieciowych, takich jak 
transport, telekomunikacja, usługi pocztowe i przesył energii, które z definicji mają 
łączyć przedsiębiorców i osoby indywidualne, oraz że za pomocą tych branży poprzez 
ich rozwój i proces otwierania można w lepszy sposób realizować rynek wewnętrzny 
w ramach odpowiedzialnej gospodarki rynkowej,

Or. fr

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 17
Punkt F a preambuły (nowy)

Fa. mając na uwadze deficyt Unii Europejskiej w zakresie innowacji w stosunku do jej 
głównych konkurentów,

Or. fr

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 18
Punkt G preambuły

G. mając na uwadze, że jednolity rynek jest najskuteczniejszym narzędziem reagowania 
na wyzwania niesione przez globalizację, gdyż umożliwia większą konkurencyjność i 
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dynamizm europejskiej gospodarki,

Or. en

Poprawkę złożył Andreas Schwab

Poprawka 19
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że rynek wewnętrzny zmienia się nieustannie pod wpływem 
oddziaływania czynników zewnętrznych i że w związku z tym polityka w zakresie 
rynku wewnętrznego musi uwzględniać kolejne zmiany, takie jak rozszerzenie UE, 
zmiany społeczne i rozwój technologiczny,

Or. de

Poprawkę złożyła Evelyne Gebhardt

Poprawka 20
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że realizując swoją politykę, w szczególności w dziedzinie rynku 
wewnętrznego, Komisja musi w pełni uwzględnić rozszerzenie UE, a także skutki tej 
polityki w nowych państwach członkowskich,

Or. fr

Poprawkę złożył Andreas Schwab

Poprawka 21
Punkt I preambuły

I. mając na uwadze, że w niektórych dziedzinach podstawowe swobody rynku 
wewnętrznego nadal nie są w pełni stosowane i że stanowi to naruszenie prawa UE; 

Or. de
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Poprawkę złożyli Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Poprawka 22
Ustęp 1

1. odnotowuje pracę Komisji nad przeglądem jednolitego rynku i podkreśla znaczenie 
zaangażowania w ten proces wszystkich zainteresowanych;

Or. en

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 23
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje aktywną rolę Komisji i jej dalekosiężną wizję jednolitego 
rynku oraz jej pracę (skreślenie) nad przeglądem jednolitego rynku i podkreśla 
znaczenie zaangażowania w ten proces wszystkich zainteresowanych;

Or. en

Poprawkę złożył Gary Titley

Poprawka 24
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje pracę Komisji nad przeglądem jednolitego rynku 
i podkreśla znaczenie zaangażowania w ten proces wszystkich zainteresowanych, w 
tym organizacji społeczeństwa obywatelskiego reprezentujących grupy znajdujące 
się w niekorzystnej sytuacji;

Or. en

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 25
Ustęp 1 a (nowy)

1a. pragnie, aby przegląd rynku wewnętrznego był okazją do przedstawienia obywatelom 
europejskim wszystkich korzyści, które mogą oni uzyskać w wyniku skutecznego 
urzeczywistnienia rynku wewnętrznego; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zmniejszenia rozrzutu między możliwościami a rzeczywistością rynku wewnętrznego;

Or. fr
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Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 26
Ustęp1 b (nowy)

1b. podkreśla, że duże znaczenie ma zagwarantowanie, że z rynku wewnętrznego będą 
korzystali wszyscy obywatele; uważa, że niektóre grupy znajdujące się w 
niekorzystnej sytuacji nie mają do niego pełnego dostępu i przypomina, że 
deklaracja 22, stanowiąca załącznik do Traktatu Amsterdamskiego, zobowiązuje 
instytucje Wspólnoty do uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych przy
opracowywaniu środków, o których mowa w art. 95 traktatu WE;

Or. fr

Poprawkę złożyli Jacques Toubon, Malcolm Harbour

Poprawka 27
Ustęp 2

2. pragnie wzmocnienia współpracy z parlamentami krajowymi, tak aby wyzwania 
i korzyści związane z rynkiem wewnętrznym były wyraźniej dostrzegalne dla 
krajowych reprezentantów obywateli państw członkowskich; w związku z tym 
podkreśla, że konstruktywny dialog między parlamentami krajowymi a Parlamentem 
Europejskim, prowadzony w drodze dorocznych spotkań w sprawie agendy 
lizbońskiej, jest dobrym przykładem współpracy, którą należy rozwijać w przyszłości;

Or. en

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 28
Ustęp 2 a (nowy)

2a. podkreśla pilną potrzebę rzeczywistego stosowania w praktyce postanowień 
deklaracji końcowej 4. Konferencji Europejskiej na temat Rzemiosła i Małych 
Przedsiębiorstw przez wzgląd na istotną rolę tych przedsiębiorstw w gospodarce 
europejskiej; wnosi w związku z tym o uwzględnienie tych wniosków przy 
opracowywaniu i wdrażaniu polityk wspólnotowych, w szczególności w ramach 
przeglądu rynku wewnętrznego i rewizji polityki w zakresie MŚP;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Evelyne Gebhardt

Poprawka 29
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa Komisję do uzupełnienia jej oceny zalet rynku wewnętrznego o szczegółową 
analizę skutków społecznych i ekologicznych własnych projektów;

Or. fr

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 30
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wyraża żal, że państwa członkowskie nie poczuwają się wystarczająco do 
odpowiedzialności za jednolity rynek w wymiarze praktycznym;

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 31
Ustęp 2 c (nowy)

2c. uznaje, że na jednolitym rynku należy uwzględniać problemy związane 
z zapewnieniem jakości życia oraz ochrony środowiska i konsumentów;

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 32
Ustęp 2 d (nowy)

2d. z żalem zauważa, że rynki, zwłaszcza w dziedzinach takich jak energia, transport 
kolejowy, usługi pocztowe i telekomunikacja, nadal są bastionami nacjonalistycznej 
polityki przemysłowej;

Or. en
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Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 33
Ustęp 3

3. jest zdania, że nowe inicjatywy polityczne powinny w większym stopniu wynikać 
z analizy wpływu, jaki mają one na różne rynki, sektory gospodarki i środowisko;

Or. en

Poprawkę złożyła Evelyne Gebhardt

Poprawka 34
Ustęp 3

3. jest zdania, że nowe inicjatywy polityczne powinny w większym stopniu wynikać 
z analizy problemów typowych dla poszczególnych sektorów gospodarki i być 
powiązane w szczególności z oceną oddziaływania dotyczącą społecznych skutków 
planowanych działań;

Or. de

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 35
Ustęp 4

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Andreas Schwab

Poprawka 36
Ustęp 4

4. ponieważ spójność społeczna i pokój stanowią istotny warunek funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, przypomina o znaczeniu zwiększania zaufania obywateli w 
szczególności poprzez poprawę oferty kształcenia, wspieranie równości szans i 
podnoszenie świadomości w zakresie ochrony zdrowia i środowiska jako wspólnych 
celów wszystkich państw członkowskich UE przy poszanowaniu europejskiej 
różnorodności kulturowej; (skreślenie);

Or. de
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Poprawkę złożyli Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Poprawka 37
Ustęp 4

4. ponieważ spójność społeczna i terytorialna to jeden z podstawowych elementów 
rynku wewnętrznego, przypomina o znaczeniu zwiększania zaufania obywateli 
poprzez wspieranie celów społecznych i środowiskowych wspólnych dla wszystkich 
państw członkowskich, takich jak jakość miejsc pracy, równość szans, ochrona 
zdrowia i środowiska naturalnego, przy poszanowaniu europejskiej różnorodności 
kulturowej; zwraca się do Komisji o zapewnienie ochronnej roli Europy w tych 
dziedzinach i o unikanie konkurencji między państwami członkowskimi w zakresie 
przepisów prawnych;

Or. en

Poprawkę złożył Gary Titley

Poprawka 38
Ustęp 4

4. ponieważ spójność społeczna to jeden z podstawowych elementów rynku 
wewnętrznego, przypomina o znaczeniu zwiększania zaufania obywateli poprzez 
wspieranie celów społecznych wspólnych dla wszystkich państw członkowskich, 
takich jak jakość miejsc pracy, równość szans, brak dyskryminacji i dostęp dla osób 
niepełnosprawnych, ochrona zdrowia i środowiska naturalnego, przy poszanowaniu 
europejskiej różnorodności kulturowej; zwraca się do Komisji o zapewnienie 
ochronnej roli Europy w tych dziedzinach i o unikanie konkurencji między państwami 
członkowskimi w zakresie przepisów prawnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Evelyne Gebhardt

Poprawka 39
Ustęp 4a (nowy)

4a. podkreśla z naciskiem, że jedynie spójność społeczna idąca w parze z konsekwentną 
ochroną konsumenta może prowadzić do lepszego wykorzystywania przez obywateli 
osiągnięć europejskiego rynku wewnętrznego;

Or. de
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Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 40
Ustęp 4 a (nowy)

4a. podkreśla, że promowanie swobodnego przepływu pracowników na rynku 
wewnętrznym ma duże znaczenie; wskazuje, że mobilność pracowników w granicach 
Unii stanowi istotny atut, który sprzyja konkurencyjności przedsiębiorstw 
europejskich i stymuluje innowacje poprzez wymianę wiedzy specjalistycznej oraz 
zwiększoną konkurencję;

Or. fr

Poprawkę złożyli Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Poprawka 41
Ustęp 5

5. podkreśla, że dobra polityka dotycząca jednolitego rynku ma zasadnicze znaczenie dla 
stymulowania innowacji poprzez większą konkurencję i dla otoczenia sprzyjającego 
przedsiębiorstwom (które to otoczenie jest szczególnie ważne dla MŚP), przy 
jednoczesnym wspieraniu społecznych i środowiskowych celów UE;

Or. en

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 42
Ustęp 5

5. podkreśla, że dobra polityka dotycząca jednolitego rynku ma zasadnicze znaczenie dla 
stymulowania innowacji poprzez większą konkurencję i dla otoczenia sprzyjającego 
przedsiębiorstwom (które to otoczenie jest szczególnie ważne dla MŚP); wzywa w 
szczególności Komisję i państwa członkowskie do wdrożenia konkretnych środków 
mających na celu wspieranie potencjału innowacyjnego małych przedsiębiorstw i 
zakładów rzemieślniczych, w szczególności poprzez zdefiniowanie narzędzi do 
finansowania innowacji dostosowanych do specyfiki takich przedsiębiorstw;

Or. fr
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Poprawkę złożyli Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Poprawka 43
Ustęp 6

6. nalega na Komisję, aby przyjęła globalną strategię dotyczącą praw własności 
intelektualnej (skreślenie) z myślą o wspieraniu innowacyjności, promowaniu 
europejskiego potencjału przemysłowego i tworzeniu sprzyjających warunków dla 
wzrostu gospodarczego; podkreśla znaczenie ustanowienia patentu wspólnotowego, a 
także systemu sądowego, w którym ETS byłby ostatnią instancją; odnotowuje 
komunikat Komisji z dnia 3 kwietnia w sprawie udoskonalenia systemu patentowego 
w Europie;

Or. en

Poprawkę złożyli Jacques Toubon, Malcolm Harbour

Poprawka 44
Ustęp 6

6. nalega na Komisję, aby przyjęła globalną strategię dotyczącą praw własności 
intelektualnej i aby nadal umacniała ochronę tych praw z myślą o wspieraniu 
innowacyjności, promowaniu europejskiego potencjału przemysłowego i tworzeniu 
sprzyjających warunków dla wzrostu gospodarczego; podkreśla znaczenie 
ustanowienia patentu wspólnotowego, a także wysokiej jakości, oszczędnego i 
sprzyjającego innowacyjności systemu sądowego dla patentów europejskich, 
uznającego kompetencję ETS; odnotowuje komunikat Komisji z dnia 3 kwietnia w 
sprawie udoskonalenia systemu patentowego w Europie;

Or. en

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 45
Ustęp 6 a (nowy)

6a. jest zdania, że skuteczna polityka konkurencji pomoże w budowie zaufania ze strony 
konsumentów, zapewniając obywatelom możliwość korzystania z szerszego wyboru, 
niższych cen i wyższej jakości; wzywa Komisję do zbadania, w jaki sposób lepiej 
zintegrować środki polityki konkurencji z szerszą polityką jednolitego rynku;

Or. en
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Poprawkę złożył Andreas Schwab

Poprawka 46
Ustęp 8

8. jest zdania, że olbrzymie znaczenie ma zmierzenie się ze zmianami klimatycznymi 
i zapewnienie zrównoważonego rozwoju i że cele te można osiągnąć jedynie przy 
pomocy wyważonej kombinacji źródeł energii oraz że niezbędna jest tutaj polityka 
dotycząca jednolitego rynku promująca zrównoważoną i konkurencyjną energię; 
z zadowoleniem przyjmuje wnioski wiosennego szczytu europejskiego 2007; 
(skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożyła Evelyne Gebhardt

Poprawka 47
Ustęp 8

8. jest zdania, że olbrzymie znaczenie ma zmierzenie się ze zmianami klimatycznymi 
i zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz że niezbędna jest tutaj polityka 
dotycząca jednolitego rynku promująca zrównoważoną i konkurencyjną energię; 
z zadowoleniem przyjmuje wnioski wiosennego szczytu europejskiego; (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożył Wolfgang Bulfon

Poprawka 48
Ustęp 8

8. jest zdania, że olbrzymie znaczenie ma zmierzenie się ze zmianami klimatycznymi 
i zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz że niezbędna jest tutaj polityka 
dotycząca jednolitego rynku promująca zrównoważoną i konkurencyjną energię; 
z zadowoleniem przyjmuje wnioski wiosennego szczytu europejskiego 2007; 
(skreślenie);

Or. de
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Poprawkę złożyli Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Poprawka 49
Ustęp 8

8. jest zdania, że olbrzymie znaczenie ma zmierzenie się ze zmianami klimatycznymi 
i zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz że niezbędna jest tutaj polityka 
dotycząca jednolitego rynku promująca zrównoważoną i konkurencyjną energię; 
z zadowoleniem przyjmuje wnioski wiosennego szczytu europejskiego 2007; 
(skreślenie); podkreśla, że w oświadczeniu pisemnym w sprawie stworzenia 
gospodarki ekologicznego wodoru oraz zapoczątkowania trzeciej rewolucji 
przemysłowej w Europie Parlament wezwał instytucje Unii Europejskiej do działań 
na rzecz zwiększenia do 2020 r. wydajności energetycznej o 20%, ograniczenia do 
2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 30 % w porównaniu do poziomu z 1990 r. 
oraz wytwarzania do 2020 r. 33% energii elektrycznej i 25 % ogółu zużywanej 
energii na bazie odnawialnych źródeł energii;

Or. fr

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 50
Ustęp 9

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Poprawka 51
Ustęp 9

9. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy Komisji zmierzające do określenia, 
w pierwszym etapie, wspólnych zasad dotyczących usług użyteczności publicznej i 
wyjaśnienia niejasności dotyczących usług ochrony zdrowia i usług socjalnych 
użyteczności publicznej na rynku wewnętrznym; uważa, że silne i nowoczesne usługi 
użyteczności publicznej są niezbędne do realizacji celów użyteczności publicznej, 
takich jak spójność społeczna i terytorialna, ochrona środowiska oraz różnorodność 
kulturowa; przypomina, że zgodnie z Traktatem usługi świadczone w ogólnym 
interesie gospodarczym podlegają normom Traktatu jedynie „w granicach, w jakich 
ich stosowanie nie stanowi prawnej lub faktycznej przeszkody w wykonywaniu 
poszczególnych zadań im powierzonych”; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja Europejska w białej księdze z 2004 r. uznała, że „w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek sprzeczności, efektywna realizacja zadań użyteczności publicznej ma 
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pierwszeństwo nad zastosowaniem zasad Traktatu”; uważa, że horyzontalne ramy 
prawne UE byłyby najbardziej stosownym sposobem zapewnienia pewności prawnej 
w zakresie tworzenia wspólnych kryteriów i wspólnych celów związanych z usługami 
świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym, takich jak powszechny dostęp, 
spójność społeczna i terytorialna, jakość, ciągłość, równość, bezpieczeństwo, prawa 
konsumentów i użytkowników, przejrzystość, demokratyczny udział obywateli oraz 
zrównoważony rozwój;

Or. en

Poprawkę złożył Malcolm Harbour

Poprawka 52
Ustęp 9

9. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy Komisji zmierzające do określenia, 
w pierwszym etapie, wspólnych zasad w zakresie przepisów związanych z pomocą 
państwowową i zamówieniami publicznymi, mających zastosowanie do usług 
użyteczności publicznej i wyjaśnienia niejasności dotyczących usług ochrony zdrowia 
i usług socjalnych użyteczności publicznej na rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 53
Ustęp 10

10. (skreślenie) z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie przeglądu 
dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumentów; stwierdza, że obecne 
klauzule minimalnej harmonizacji, zawarte w ośmiu dyrektywach objętych 
przeglądem, powodują brak pewności prawnej dla przedsiębiorców i konsumentów; 
uważa zatem, nie przesądzając jednak o wynikach konsultacji, że opcja oparta na 
podejściu mieszanym przy zastosowaniu aktu o charakterze przekrojowym wydaje się 
bardziej odpowiednia do celu zwiększenia zaufania konsumentów;

Or. fr

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 54
Ustęp 10 a (nowy)

10a. przypomina, że tylko 6% konsumentów korzysta z transgranicznego handlu 
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elektronicznego; podkreśla w związku z tym, że duże znaczenie ma zwiększenie 
zaufania konsumentów do zakupów transgranicznych poprzez zlikwidowanie 
rozdrobnienia rynku wewnętrznego w środowisku cyfrowym; wzywa zatem Komisję, 
aby wspierała odpowiednie ramy dla rozwoju handlu elektronicznego, tworzenie 
korzystniejszego otoczenia gospodarczego, poprawę jakości stanowionego prawa 
oraz wzmocnienie praw konsumenckich i pozycji drobnych przedsiębiorców na 
rynku;

Or. fr

Poprawkę złożyła Evelyne Gebhardt

Poprawka 55
Ustęp 10

10. podkreśla konieczność zwiększenia skuteczności prawa konsumenckiego w celu
zwiększenia zaufania konsumentów w stosunku do zakupów transgranicznych; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie 
przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumentów; stwierdza, że 
obecne klauzule minimalnej harmonizacji powodują brak pewności prawnej dla 
przedsiębiorców i konsumentów; uważa zatem, nie przesądzając jednak o wynikach 
konsultacji, że opcja oparta na podejściu mieszanym przy zastosowaniu aktu 
o charakterze przekrojowym wydaje się bardziej odpowiednia do celu zwiększenia 
zaufania konsumentów;

Or. fr

Poprawkę złożyli Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Poprawka 56
Ustęp 10 a (nowy)

10a. podkreśla, że konsumenci i usługodawcy nie zawsze potrafią określić, jaki system 
prawny ma zastosowanie do poszczególnych aspektów ich działalności; w związku z 
tym wzywa Komisję, aby przedstawiła propozycję sprecyzowania interakcji między 
instrumentami prawa prywatnego międzynarodowego a instrumentami rynku 
wewnętrznego z myślą o usunięciu wątpliwości co do tego, czy zastosowanie ma 
prawodawstwo lub regulacje państwa pochodzenia, czy też państwa przyjmującego, 
oraz o usunięciu luk w systemie odpowiedzialności obowiązującym usługodawców;

Or. en
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Poprawkę złożył Gary Titley

Poprawka 57
Ustęp 10 a (nowy)

10a. wzywa do standaryzacji na wszystkich poziomach sektorowych z myślą o poprawie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych, osób starszych i dzieci; podkreśla, że 
proces ten ma istotne znaczenie w dziedzinach takich, jak miejska komunikacja 
autobusowa, windy, urządzenia elektryczne oraz technologie informacyjne 
i komunikacyjne, gdyż zwiększa korzyści niesione przez rynek wewnętrzny dla 
obywateli znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz daje większą pewność i 
zapobiega powstawaniu barier dla przemysłu w Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 58
Ustęp 11

11. podkreśla, że zamówień publicznych należy udzielać w sposób sprawiedliwy 
i przejrzysty, przestrzegając odpowiednich zasad postępowania administracyjnego, 
oraz że zamówienia publiczne także mogą przyczynić się do promowania innowacji i 
rozwoju technologicznego, a także do sprostania potrzebom w zakresie ochrony 
środowiska i kwestii społecznych, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych; 
zwraca się do Komisji o zachęcenie państw członkowskich do popierania dostępu 
MŚP do zamówień publicznych;

Or. fr

Poprawkę złożył Malcolm Harbour

Poprawka 59
Ustęp 11

11. podkreśla, że zamówień publicznych należy udzielać w sposób sprawiedliwy 
i przejrzysty, przestrzegając odpowiednich zasad postępowania administracyjnego, 
oraz że zamówienia publiczne także mogą przyczynić się do promowania innowacji i 
rozwoju technologicznego; zwraca się do Komisji o zachęcanie państw 
członkowskich, aby zwiększyły dostęp MŚP do zamówień publicznych oraz stosowały 
zamówienia przedkomercyjne w celu poprawy zdolności innowacyjnej na jednolitym 
rynku;

Or. en
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Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 60
Ustęp 12

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 61
Ustęp 12

12. jest zdania, że swobodny przepływ towarów jest podstawowym elementem 
jednolitego rynku; przypomina, że 25% towarów wyprodukowanych w Unii 
Europejskiej nadal nie zostało objętych procedurami harmonizacyjnymi; w związku 
z tym z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji zmierzającą do poprawy 
funkcjonowania rynku wewnętrznego w tym obszarze; zwraca się do państw 
członkowskich o pełne stosowanie procedury wzajemnego uznawania, aby w 
interesie konsumentów i przedsiębiorstw zagwarantować realizację tej podstawowej 
swobody;

Or. fr

Poprawkę złożył Andreas Schwab

Poprawka 62
Ustęp 12 (nowy)

12. ubolewa, że zasada wzajemnego uznawania, która nie niesie ze sobą obciążeń 
administracyjnych i jest zgodna z zasadą pomocniczości oraz której obowiązywanie 
między państwami członkowskimi stanowi warunek pełnej zaufania współpracy w UE, 
nie jest w wielu dziedzinach w wystarczającym stopniu przestrzegana lub stosowana; 
dostrzega w tym naruszenie podstawowej idei integracji europejskiej; wzywa państwa 
członkowskie do wniesienia wkładu na rzecz szerszego stosowania powyższej zasady;

Or. de
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Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 63
Ustęp 13

13. jest zdania, że sieci nieformalne, takie jak Solvit czy europejskie centra konsumenckie 
(ECC-Net) są ważnym uzupełnieniem narzędzi formalnych i prawnych dostępnych 
obywatelom i przedsiębiorcom; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę ustanowienia 
sieci informacji o rynku wewnętrznym (IMI- Internal Market Information system);
wzywa do udostępnienia większej ilości środków reklamowych i personelu w celu 
zapewnienia pełnej skuteczności takich sieci;

Or. fr

Poprawkę złożyła Evelyne Gebhardt

Poprawka 64
Ustęp 13

13. jest zdania, że sieci nieformalne, takie jak Solvit czy europejskie centra konsumenckie 
(ECC-Net) są ważnym uzupełnieniem narzędzi formalnych i prawnych dostępnych 
obywatelom i przedsiębiorcom; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę ustanowienia 
sieci informacji o rynku wewnętrznym (IMI); wzywa Komisję do poprawy strategii 
informacyjnej, aby obywatele i przedsiębiorcy wiedzieli o istnieniu takich sieci;

Or. de

Poprawkę złożył Malcolm Harbour

Poprawka 65
Ustęp 14

14. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji zmierzającą do zmniejszenia 
obciążenia administracyjnego przedsiębiorstw i nalega na dalsze podejmowanie 
podobnych działań w celu poprawy dostępu do jednolitego rynku bez ograniczania 
niezbędnej ochrony obywateli, konsumentów i pracowników;

Or. en
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Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 66
Ustęp 15

15. podkreśla, że harmonizacja i wzajemne uznawanie są komplementarnymi elementami, z 
których każdy niesie korzyści dla budowy jednolitego rynku oraz że należy osiągnąć 
odpowiednią równowagę przy wykorzystywaniu tych metod; z zadowoleniem przyjmuje 
wniosek Komisji w ramach „pakietu towarowego” dotyczący przepisów określających 
procedury stosowania zasady wzajemnego uznawania w całej jej rozciągłości;

Or. en

Poprawkę złożył Malcolm Harbour

Poprawka 67
Ustęp 15

15. podkreśla, że wzajemne uznawanie to ważny element rynku wewnętrznego, który nie 
stanowi przeszkody dla zbliżania prawodawstwa w stosownych przypadkach;

Or. en

Poprawkę złożyli Jacques Toubon, Malcolm Harbour

Poprawka 68
Ustęp 16

16. podkreśla jednak, że jednolity rynek XXI wieku musi funkcjonować w ramach 
niezbędnych i proporcjonalnych przepisów; uważa, że większa harmonizacja może 
okazać się niezbędna w niektórych dziedzinach, zwłaszcza w dziedzinie detalicznych 
usług finansowych (z uwzględnieniem środków płatniczych) i w dziedzinie podatków;
z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgą Komisji w sprawie detalicznych usług 
finansowych oraz, uznając lokalny charakter detalicznych usług finansowych, 
wzywa Komisję do dalszego wspierania działań już podjętych i podejmowanych 
obecnie w celu stworzenia warunków dla jednolitego rynku, w którym konsumenci i 
dostawcy mogliby swobodnie uczestniczyć; jest zdania, że w związku z tym należy 
stale prowadzić szersze badania opinii konsumentów na temat ewentualnych 
inicjatyw; (skreślenie) zachęca Komisję do wysuwania wniosków dotyczących 
wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych;

Or. en
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Poprawkę złożyli Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Poprawka 69
Ustęp 16

16. podkreśla jednak, że jednolity rynek XXI wieku musi funkcjonować w ramach 
niezbędnych i proporcjonalnych przepisów; dlatego też nalega, by kontynuować 
harmonizację w kluczowych dziedzinach, takich jak sektor usług, zwłaszcza w 
dziedzinie detalicznych usług finansowych (z uwzględnieniem środków płatniczych) i 
w dziedzinie podatków; w szczególności Parlament Europejski zachęca Komisję do 
wysuwania wniosków dotyczących wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób 
prawnych;

Or. en

Poprawkę złożył Malcolm Harbour

Poprawka 70
Ustęp 17

17. podkreśla, że lepsze prawo nie oznacza koniecznie po prostu mniejszej liczby 
przepisów; nalega na Komisję, aby rozważyła nowe inicjatywy ulepszające działanie i 
integrację rynku wewnętrznego, a także, aby skonsolidowała i uprościła 
prawodawstwo;

Or. en

Poprawkę złożyła Evelyne Gebhardt

Poprawka 71
Ustęp 17

17. podkreśla, że lepsze prawo nie oznacza automatycznie mniejszej liczby przepisów; 
nalega na Komisję, aby zaproponowała nowe przepisy ulepszające działanie i 
integrację rynku wewnętrznego, a także, aby skonsolidowała i uprościła 
prawodawstwo;

Or. de
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Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 72
Ustęp 17

17. podkreśla, że lepsze prawo nie oznacza po prostu mniejszej liczby przepisów; nalega 
na Komisję, aby wówczas, gdy jest to konieczne zaproponowała nowe przepisy 
ulepszające działanie i integrację rynku wewnętrznego, a także, aby skonsolidowała i 
uprościła prawodawstwo;

Or. fr

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 73
Ustęp 17 a (nowy)

17a. jest zdania, że procedury konsultacyjne Komisji powinny być bardziej przejrzyste i 
ukierunkowane tak, aby zachęcić wszystkie zainteresowane strony, zwłaszcza MŚP, 
do uczestniczenia w nich;

Or. fr

Poprawkę złożył Gary Titley

Poprawka 74
Ustęp 18

18. jest zdania, że prowadzone przez Komisję analizy skutków aktów prawnych, w tym 
analizy skutków społecznych, muszą być bardziej konsekwentne i uwzględniać poglądy 
wszystkich zainteresowanych, w tym takich grup konsumentów znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, jak osoby niepełnosprawne, osoby starsze i dzieci; dlatego z 
zadowoleniem przyjmuje utworzenie w Komisji komitetu ds. oceny skutków aktów 
prawnych i postuluje, aby komitet ten publikował swoje opinie; wzywa Parlament 
Europejski do przeprowadzania większej liczby ocen skutków aktów prawnych dla 
uzasadnienia swoich wniosków;

Or. en
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Poprawkę złożył Malcolm Harbour

Poprawka 75
Ustęp 18 a (nowy)

18a. wzywa Komisję do włączenia „testu rynku wewnętrznego” do mechanizmów lepszego 
stanowienia prawa, zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego, w celu 
zagwarantowania, by organy regulacyjne zawsze uwzględniały skutki, jakie ich 
działania niosą dla czterech swobód obowiązujących na jednolitym rynku;

Or. en

Poprawkę złożyła Evelyne Gebhardt

Poprawka 76
Ustęp 20

20. zgadza się z poglądem Komisji, że współregulacja i samoregulacja mogą być - przy 
poszanowaniu uprawnień organu prawodawczego - narzędziami uzupełniającymi
inicjatywy prawne w niektórych dziedzinach;

Or. fr

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 77
Ustęp 20

20. zgadza się z poglądem Komisji, że współregulacja i samoregulacja są narzędziami 
mogącymi uzupełniać inicjatywy prawne w niektórych dziedzinach; podkreśla 
również skuteczność ściślejszej współpracy w niektórych dziedzinach w celu 
osiągnięcia harmonizacji opartej na dobrowolności;

Or. fr

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 78
Ustęp 21

21. uważa, że deficyt w zakresie transpozycji aktów prawnych jest jedną z głównych 
przeszkód w realizacji rynku wewnętrznego oraz że państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za poprawę transpozycji i wdrażania nowych aktów prawnych UE; z 
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zadowoleniem przyjmuje odnotowaną poprawę transpozycji do prawa krajowego, a 
także nowy cel ustanowiony przez wiosenny szczyt europejski, aby docelowy odsetek 
nietransponowanych aktów prawnych został stopniowo zmniejszony do 1%; wzywa 
państwa członkowskie do unikania niebezpieczeństwa nadmiernej regulacji (tzw. 
gold plating);

Or. fr

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 79
Ustęp 21 a (nowy)

21a. podkreśla znaczenie zwiększania i usprawniania współpracy administracyjnej 
między właściwymi organami państw członkowskich odpowiedzialnymi za rynek 
wewnętrzny;

Or. fr

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 80
Ustęp 22

22. ubolewa z powodu podejmowania przez niektóre państwa członkowskie środków w 
celu ochrony własnego rynku krajowego; podkreśla, że osiągnięcie równych reguł 
gry na rynku wewnętrznym na duże znaczenie; zwraca uwagę na fakt, że dobrze 
funkcjonujący jednolity rynek stanowi przewagę konkurencyjną Europy w obliczu 
globalizacji;

Or. fr

Poprawkę złożyli Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Poprawka 81
Ustęp 22

22. podkreśla, że osiągnięcie równych reguł gry na rynku wewnętrznym na duże 
znaczenie; zwraca uwagę na fakt, że dobrze funkcjonujący jednolity rynek stanowi 
atut Europy w obliczu globalizacji;

Or. en
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Poprawkę złożył Malcolm Harbour

Poprawka 82
Ustęp 23

23. zwraca się do Komisji, aby opracowując politykę wewnętrzną, systematycznie 
oceniała i brała pod uwagę analogiczną politykę prowadzoną przez wielkich 
partnerów UE (USA, Rosję, Chiny, Indie, Brazylię, Japonię...) z myślą o poprawie 
konkurencyjności UE i usuwaniu barier w światowym handlu;

Or. en

Poprawkę złożył Jacques Toubon

Poprawka 83
Ustęp 25

25. jest zdania, że UE będzie zdolna do dobrego prosperowania w gospodarce światowej 
jedynie, gdy dorówna swoim partnerom handlowym lub nawet przewyższy ich pod 
względem zdolności innowacyjnej; podkreśla, że UE potrzebuje konkretnych 
środków czyniących jednolity rynek bardziej innowacyjnym; ponadto wzywa UE, aby 
jako całość określiła swoją postawę w stosunku do przyszłych tendencji w 
gospodarce światowej w celu zapewnienia skuteczności swojej ochrony handlu i 
trwałej konkurencyjności; uważa, że wewnętrzny rynek transatlantycki mógłby być 
jednym z właściwych środków realizacji tego celu;

Or. en

Poprawkę złożyli Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Poprawka 84
Ustęp 25

25. zaleca, aby Komisja wykazywała ostrożność przy reformach klauzul ochronnych 
przewidzianych prawem UE wobec niepowstrzymanej globalizacji; podkreśla, że 
istniejące europejskie instrumenty ochrony handlu są skuteczne i mają istotne 
znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia w szybko zmieniającej się 
gospodarce światowej oraz że ten proces reform zakłada wzajemne ustępstwa z myślą 
o zakończeniu negocjacji WTO w ramach rundy z Ad-Dauhy;

Or. en
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Poprawka 85
Ustęp 25

25. odnotowuje inicjatywę Komisji dotyczącą podjęcia kompleksowego przeglądu 
instrumentów ochrony handlu UE; podkreśla, że odpowiednie europejskie 
instrumenty ochrony handlu mogą być skuteczne i mieć istotne znaczenie dla 
konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w szybko zmieniającej się 
gospodarce światowej; podkreśla, że UE powinna również odgrywać nadal, tak jak w 
przeszłości, wiodącą rolę w ulepszaniu i wzmacnianiu dyscypliny na szczeblu WTO;

Or. en


