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Poprawka 1
Olle Schmidt, Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. zauważa, że usługi, w szczególności 
usługi finansowe, podlegają licznym 
zakresom kompetencji i podkreśla, że 
głównym zagadnieniem niniejszej 
dyrektywy jest handel usługami, to znaczy 
zapewnienie dostępu do rynków poprzez 
ich dobrowolne otwarcie w wyniku 
negocjacji na drodze żądań i ustępstw;
proponuje zajęcie się w odpowiedniej 
formie zagadnieniami związanymi z 
innymi aspektami usług finansowych, 
takimi jak nadzór finansowy, regulacja i 
inne; 

Or. en

Poprawka 2
Othmar Karas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zdecydowanie popiera pogląd Komisji, 
zgodnie z którym dostęp do rynku jest 
istotnym elementem strategii lizbońskiej na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia;

1. zdecydowanie popiera pogląd Komisji, 
zgodnie z którym dostęp do rynku, w 
szczególności wolna wymiana usług, jest 
istotnym elementem strategii lizbońskiej na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia; podkreśla, że właściwie 
regulowany, wolny handel usługami 
przynosi korzyści wszystkim jego 
uczestnikom i regionom;

Or. en
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Poprawka 3
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. odnotowuje rosnącą aktywność 
międzynarodową europejskich 
przedsiębiorstw i znaczny udział krajów 
trzecich w globalnym wzroście 
gospodarczym i dlatego uważa, że 
poprawa dostępu do rynku przyczyniłaby 
się do zwiększenia konkurencyjności Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 4
Gay Mitchell

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że wymiana usług jest 
niezbędnym uzupełnieniem wymiany 
towarowej i nie należy uważać ich za 
odrębne dziedziny;

Or. en

Poprawka 5
Gay Mitchell

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. jest zdania, że gospodarka usługowa 
stała się najważniejszą kwantytatywnie 
gałęzią gospodarki krajów OECD oraz że 
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wzrost handlu i dostępności usług 
przyczyni się do wzrostu gospodarczego i 
ułatwi wzrost działalności gospodarczej i 
rozwój, co poprawi działanie innych 
dziedzin gospodarki, ponieważ usługi 
dostarczają kluczowych nakładów 
pośrednich, szczególnie w warunkach 
coraz bardziej połączonego, 
zglobalizowanego świata;

Or. en

Poprawka 6
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że uzyskiwanie dostępu do rynku 
w przypadku usług jest trudnym procesem 
w ramach toczących się negocjacji w 
sprawie programu rozwoju z Ad-Dauhy; 
wzywa Komisję, aby dążyła do stworzenia 
zrównoważonego pakietu obejmującego 
ambitną ofertę usług, szczególnie usług 
finansowych, w przypadku których Unia 
Europejska posiada znaczny potencjał 
wzrostu;

2. uznaje, że uzyskiwanie dostępu do rynku 
w przypadku usług jest trudnym procesem 
w ramach toczących się negocjacji w 
sprawie programu rozwoju z Ad-Dauhy; 
wzywa Komisję, aby w wielostronnych 
ramach WTO dążyła do stworzenia 
zrównoważonego pakietu obejmującego 
ambitną ofertę usług, szczególnie usług 
finansowych, w przypadku których Unia 
Europejska posiada znaczny potencjał 
wzrostu, czemu powinno towarzyszyć 
jednoczesne tworzenie skutecznych 
systemów nadzoru;

Or. fr

Poprawka 7
Gay Mitchell

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że uzyskiwanie dostępu do rynku 
w przypadku usług jest trudnym procesem 
w ramach toczących się negocjacji w 
sprawie programu rozwoju z Ad-Dauhy; 
wzywa Komisję, aby dążyła do stworzenia 
zrównoważonego pakietu obejmującego 
ambitną ofertę usług, szczególnie usług 
finansowych, w przypadku których Unia 
Europejska posiada znaczny potencjał 
wzrostu;

2. uznaje, że uzyskiwanie dostępu do rynku 
w przypadku usług jest trudnym procesem 
w ramach toczących się negocjacji WTO w 
sprawie programu rozwoju z Ad-Dauhy; 
wzywa Komisję, aby dążyła do stworzenia 
zrównoważonego pakietu obejmującego 
ambitną ofertę usług, szczególnie usług 
finansowych, w przypadku których Unia 
Europejska posiada znaczny potencjał 
wzrostu;

Or. en

Poprawka 8
Othmar Karas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że uzyskiwanie dostępu do rynku 
w przypadku usług jest trudnym procesem 
w ramach toczących się negocjacji w 
sprawie programu rozwoju z Ad-Dauhy; 
wzywa Komisję, aby dążyła do stworzenia 
zrównoważonego pakietu obejmującego 
ambitną ofertę usług, szczególnie usług 
finansowych, w przypadku których Unia 
Europejska posiada znaczny potencjał 
wzrostu;

2. uznaje, że uzyskiwanie dostępu do rynku 
w przypadku usług jest trudnym procesem 
w ramach toczących się negocjacji w 
sprawie programu rozwoju z Ad-Dauhy; 
wzywa Komisję, aby dążyła do stworzenia 
zrównoważonego pakietu obejmującego 
ambitną ofertę usług, szczególnie usług 
finansowych, w przypadku których Unia 
Europejska posiada doświadczenie 
ułatwiające konkurencję i znaczny 
potencjał wzrostu;

Or. en

Poprawka 9
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca się do Komisji o pełne 
uwzględnienie w negocjacjach 
handlowych faktu istnienia usług 
użyteczności publicznej i potencjalnego 
wpływu otwarcia rynków na organizację 
tych usług;

Or. fr

Poprawka 10
Harald Ettl

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że co się tyczy usług 
finansowych, UE posiada jeden z 
najbardziej otwartych rynków na świecie, 
podkreśla jednak, że Unia Europejska 
musi bardziej ofensywnie negocjować w 
sprawie handlu usługami oraz wspierać 
zasady otwartości, rozwoju i wzajemności;

3. zauważa, że Unia Europejska musi w 
sposób zróżnicowany negocjować w
sprawie handlu usługami oraz kierować się
zasadą otwartości, rozwoju i wzajemności, 
przede wszystkim jednak nie pozbawiając 
krajów rozwijających się i 
nowouprzemysłowionych możliwości 
rozwoju sektora usługowego zgodnie z 
celami ich narodowej polityki;

Or. de

Poprawka 11
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że co się tyczy usług 
finansowych, UE posiada jeden z 
najbardziej otwartych rynków na świecie, 
podkreśla jednak, że Unia Europejska musi 

3. zauważa, że w odniesieniu do usług 
finansowych, UE posiada jeden z 
najbardziej otwartych rynków na świecie, 
podkreśla jednak, że Unia Europejska musi 
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bardziej ofensywnie negocjować w sprawie 
handlu usługami oraz wspierać zasady 
otwartości, rozwoju i wzajemności;

w bardziej ofensywny i zrównoważony 
sposób negocjować w sprawie handlu 
usługami oraz wspierać zasady otwartości, 
rozwoju i wzajemności;

Or. fr

Poprawka 12
Othmar Karas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że co się tyczy usług 
finansowych, UE posiada jeden z 
najbardziej otwartych rynków na świecie, 
podkreśla jednak, że Unia Europejska musi 
bardziej ofensywnie negocjować w sprawie 
handlu usługami oraz wspierać zasady 
otwartości, rozwoju i wzajemności;

3. zauważa, że co się tyczy usług 
finansowych, UE posiada jeden z 
najbardziej otwartych rynków na świecie, 
podkreśla jednak, że Unia Europejska musi 
bardziej ofensywnie negocjować w sprawie 
handlu usługami oraz wspierać zasady 
otwartości, rozwoju i w szczególności
wzajemności;

Or. en

Poprawka 13
Othmar Karas

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla wagę pełnego nadążania 
władz odpowiedzialnych za usługi 
finansowe za wszystkimi zmianami na 
europejskich i światowych rynkach usług 
finansowych; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozszerzenia 
europejskich ram regulacyjnych oraz do 
wzmocnienia dialogu w kwestii regulacji 
pomiędzy Unią Europejską i jej 
partnerami handlowymi; 
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Or. en

Poprawka 14
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że w pojęciu wzajemności 
należy uwzględnić równoważność 
regulacji i nadzoru poszczególnych 
rynków;

Or. fr

Poprawka 15
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. przypomina, że w sektorze rynków 
finansowych elementy regulacji i nadzoru 
stanowią w istocie elementy konkurencji i 
nawołuje Komisję do zachowania 
czujności wobec nieuczciwych praktyk;

Or. fr

Poprawka 16
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. nawołuje Komisję do zwalczania 
praktyk w tzw. rajach podatkowych 



PE405.915v01-00 10/15 AM\721576PL.doc

PL

(offshore) w krajach trzecich, które 
szkodzą korzystnemu dla obu stron 
otwarciu rynków;

Or. fr

Poprawka 17
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. zwraca uwagę Komisji na 
pozaobszarowy charakter niektórych  
środków, szczególnie w dziedzinie usług 
finansowych, które mogą zostać przyjęte 
przez partnerów Unii Europejskiej i które 
są niezgodne z duchem i literą zasady 
wzajemnego otwarcia rynków;

Or. fr

Poprawka 18
Harald Ettl

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie, aby 
wspólnie z Komisją pracowały na rzecz 
bardziej zintegrowanej i spójnej polityki 
handlowej, w szczególności w dziedzinie 
inwestycji podkreśla, że państwa 
członkowskie nie powinny przeceniać 
ryzyka inwestycji zagranicznych, lecz 
dążyć do faktycznej otwartości swych
gospodarek, również w kontekście 
państwowych funduszy inwestycyjnych;

4. wzywa państwa członkowskie, aby 
wspólnie z Komisją pracowały na rzecz 
bardziej zintegrowanej i spójnej polityki 
handlowej, w szczególności w dziedzinie 
inwestycji za celowe uznaje 
przeprowadzenie przez państwa 
członkowskie oceny korzyści i zagrożeń 
dla całości ich gospodarki wynikających z 
inwestycji dokonywanych przez 
zagraniczne fundusze państwowe, a w 
szczególności zbadanie w poszczególnych 
przypadkach ich wpływu na 
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bezpieczeństwo zaopatrzenia;

Or. de

Poprawka 19
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie, aby 
wspólnie z Komisją pracowały na rzecz 
bardziej zintegrowanej i spójnej polityki 
handlowej, w szczególności w dziedzinie 
inwestycji; podkreśla, że państwa 
członkowskie nie powinny przeceniać 
ryzyka inwestycji zagranicznych, lecz 
dążyć do faktycznej otwartości swych 
gospodarek, również w kontekście
państwowych funduszy inwestycyjnych;

4. wzywa państwa członkowskie, aby 
wspólnie z Komisją pracowały na rzecz 
bardziej zintegrowanej i spójnej polityki 
handlowej, w szczególności w dziedzinie 
inwestycji; podkreśla, że państwa 
członkowskie nie powinny przeceniać 
ryzyka inwestycji zagranicznych, lecz 
dążyć do wspólnego podejścia w dziedzinie 
otwartości swych gospodarek oraz
pojmowania państwowych funduszy 
inwestycyjnych;

Or. fr

Poprawka 20
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę Komisji na potencjalne 
zagrożenia w odniesieniu do 
poszanowania zasad konkurencji na 
obszarze Unii Europejskiej wynikające z 
braku wzajemności w porozumieniu w 
sprawie zamówień publicznych zawartym 
w ramach WTO; 

Or. fr
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Poprawka 21
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. nawołuje Komisję do intensyfikacji 
walki z fałszerstwem dokonywanym  w 
szczególności za pośrednictwem internetu, 
między innymi poprzez wspieranie lepszej 
współpracy między organami 
administracji krajowej;

Or. fr

Poprawka 22
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. popiera zdecydowane wsparcie Komisji 
dla wielostronnych negocjacji w sprawie 
handlu, zauważa jednak, że w przypadku 
handlu usługami, szczególnie usługami 
finansowymi, umowy o wolnym handlu 
mogą być bardziej odpowiednie do celu, 
jakim jest uzyskanie dostępu do rynku;
zdecydowanie popiera realizację pełnych 
umów o partnerstwie gospodarczym z 
krajami AKP, obejmujących nie tylko 
towary, lecz także usługi i inwestycje, a 
tym samym umożliwiających tym krajom 
integrację ze światową gospodarką;

5. popiera zdecydowane wsparcie Komisji 
dla wielostronnych negocjacji w sprawie 
handlu; zdecydowanie popiera realizację 
pełnych umów o partnerstwie 
gospodarczym z krajami AKP, 
uwzględniających asymetrie wynikające z 
różnych poziomów rozwoju i 
obejmujących nie tylko towary, lecz także 
usługi i inwestycje, a tym samym 
umożliwiających tym krajom integrację ze 
światową gospodarką;

Or. fr



AM\721576PL.doc 13/15 PE405.915v01-00

PL

Poprawka 23
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że efektywny dostęp usług 
finansowych do rynku stwarza lepsze 
warunki dla konkurencji, przejrzystości i 
dywersyfikacji; zauważa, że - szczególnie 
w przypadku nowouprzemysłowionych 
krajów -  efektywny dostęp do rynku może 
prowadzić do intensywniejszego rozwoju 
lokalnych rynków finansowych z 
korzyścią dla przedsiębiorstw planujących 
rozpoczęcie działalności oraz może dać 
konsumentom szerszy wybór lepszych 
produktów; 

Or. en

Poprawka 24
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. świadomy słabej zdolności finansowej, 
administracyjnej i instytucjonalnej krajów 
AKP wzywa Komisję do zapewnienia w 
negocjacjach z krajami uważanymi za raje 
podatkowe i podczas realizacji 
porozumień handlowych poszanowania 
uzgodnionych międzynarodowo 
standardów w zakresie regulacji i nadzoru 
sektora usług finansowych;

Or. en
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Poprawka 25
Harald Ettl

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do niepodejmowania 
nowych zobowiązań do otwarcia rynku 
istotnych sektorów zabezpieczenia  usług 
interesu ogólnego w ramach Układu 
ogólnego w sprawie handlu 
usługami(GATS) WTO ani też w 
rokowaniach dwustronnych; zwraca 
uwagę, że w szczególności nadal musi być 
zapewnione nieograniczone prawo Unii 
Europejskiej i państw członkowskich do 
regulowania w interesie publicznym usług 
interesu ogólnego; 

Or. de

Poprawka 26
Gay Mitchell

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że dostęp do usług finansowych 
(mikrokredyty, dostęp do kont bankowych 
i podstawowe usługi bankowe), w 
szczególności, jest niezbędny obywatelom 
krajów rozwijających się, aby mogli oni 
podejmować podstawową działalność 
gospodarczą, dlatego zwraca się do 
Komisji o wspieranie lepszego dostępu do 
rynku dla usług finansowych w krajach 
rozwijających się.

6. uważa, że dostęp do usług finansowych 
(mikrokredyty, dostęp do kont bankowych, 
podstawowe usługi bankowe, hipoteki, 
leasing, factoring, ubezpieczenia, 
emerytury oraz przekazy lokalne i 
międzynarodowe), w szczególności, jest 
niezbędny obywatelom krajów 
rozwijających się, aby mogli oni 
podejmować podstawową działalność 
gospodarczą, dlatego zwraca się do 
Komisji o wspieranie lepszego dostępu do 
rynku dla usług finansowych w krajach 
rozwijających się oraz zachęcania ich do 
wprowadzenia bezpiecznych i ostrożnych 
przepisów, rozwoju konkurencji rynkowej 
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i kształcenia w zakresie usług 
finansowych; 

Or. en
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