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Poprawka 1
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp - 1 (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

-1. zauważa, że rynek wewnętrzny, jako 
kamień węgielny projektu europejskiego i 
fundament tworzenia trwałego dobrobytu 
w UE, wymaga wsparcia ze strony 
wszystkich podmiotów;

Or. en

Poprawka 2
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje podejście 
Komisji, która stawia dialog i partnerstwo 
w samym centrum ożywionego jednolitego 
rynku, i domaga się zwiększonych 
wysiłków wszystkich zainteresowanych 
stron w celu zagwarantowania realizacji 
tego podejścia, dzięki czemu jednolity 
rynek może całkowicie spełniać swoją rolę, 
promując społeczną gospodarkę rynkową o 
wysokiej konkurencyjności;

1. z zadowoleniem przyjmuje podejście 
Komisji, która stawia dialog i partnerstwo 
w samym centrum ożywionego jednolitego 
rynku, i domaga się zwiększonych 
wysiłków wszystkich zainteresowanych 
stron w celu zagwarantowania realizacji 
tego podejścia, dzięki czemu jednolity 
rynek może całkowicie spełniać swoją rolę, 
promując wzrost i gospodarkę rynkową o 
wysokiej konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 3
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. ubolewa, że w komunikacie w sprawie 
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Aktu o jednolitym rynku nie nadano 
większego znaczenia władzom lokalnym, 
które odgrywają zasadniczą rolę w rynku 
wewnętrznym na szczeblu gospodarczym i 
społecznym; przypomina, że protokół 
nr 26 załączony do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
gwarantuje szerokie uprawnienia 
dyskrecjonalne w zakresie organizowania 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, zarządzania nimi i ich 
finansowania;  zwraca się do Komisji o 
podjęcie inicjatyw w celu 
zagwarantowania stosowania tego 
protokołu;

Or. en

Poprawka 4
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. jest zdania, że postęp na rynku 
wewnętrznym nie powinien opierać się na 
stosowaniu najniższego wspólnego 
mianownika; zachęca zatem Komisję do 
objęcia przewodnictwa i wystąpienia z 
odważnymi propozycjami; zachęca 
państwa członkowskie do stosowania 
metody wzmocnionej współpracy w 
obszarach, w których nie da się osiągnąć 
porozumienia 27 państw, jak ma to 
obecnie miejsce w przypadku patentów; 
inne państwa mogłyby dołączyć do tych 
wszczętych już inicjatyw na późniejszym 
etapie;

Or. en
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Poprawka 5
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. zaleca Komisji, by przeprowadziła 
niezależne badanie w ramach propozycji 
nr 48 w celu określenia 20 
najważniejszych przyczyn niezadowolenia 
i frustracji związanych z jednolitym 
rynkiem, z którymi obywatele mają do 
czynienia każdego dnia, zwłaszcza w 
odniesieniu do handlu elektronicznego, 
transgranicznej opieki medycznej i 
wzajemnego uznawania kwalifikacji 
zawodowych;

Or. en

Poprawka 6
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1c. zachęca Komisję do uzupełnienia 
swojej propozycji nr 47 dotyczącej 
egzekwowania przepisów klauzulą o 
początku stosowania przepisów, która 
oznaczałaby, że przepisy UE dotyczące 
rynku wewnętrznego wejdą automatycznie 
w życie w określonym czasie, jeżeli 
państwa członkowskie nie dokonają ich 
transpozycji w terminie; podkreśla, że 
szczególną uwagę należy poświęcić 
właściwemu egzekwowaniu przepisów w 
dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
innych przepisów socjalnych, na przykład 
dotyczących czasu pracy; 

Or. en
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Poprawka 7
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że stworzenie bardziej 
ujednoliconego i konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego jest możliwe tylko w takim 
zakresie, w jakim przyniesie on korzyści 
studentom, pracownikom, emerytom i 
rencistom lub ogólnie obywatelom oraz 
przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, 
w ich codziennym życiu;

2. uważa, że należy ukończyć tworzenie
pozbawionego barier i konkurencyjnego 
rynku wewnętrznego, aby zaoferować 
konkretne korzyści studentom, 
pracownikom, emerytom i rencistom lub 
ogólnie obywatelom oraz 
przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, 
w ich codziennym życiu;

Or. en

Poprawka 8
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że stworzenie bardziej 
ujednoliconego i konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego jest możliwe tylko w takim 
zakresie, w jakim przyniesie on korzyści 
studentom, pracownikom, emerytom i 
rencistom lub ogólnie obywatelom oraz 
przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, 
w ich codziennym życiu;

2. uważa, że stworzenie konkurencyjnego 
rynku wewnętrznego jest możliwe tylko w 
takim zakresie, w jakim przyniesie on 
korzyści studentom, pracownikom, 
emerytom i rencistom lub ogólnie 
obywatelom oraz przedsiębiorstwom, w 
szczególności MŚP, w ich codziennym 
życiu;

Or. en

Poprawka 9
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 3 
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Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że dobre rządy odgrywaj
istotną rolę w osiąganiu ekonomicznych 
i społecznych celów jednolitego rynku, 
włączając swobodny przepływ 
pracowników oraz emerytów i rencistów, 
jak również wspieranie wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnienie 
odpowiedniej ochrony socjalnej, walkę z 
wykluczeniem społecznym oraz wysoki 
poziom edukacji i szkoleń;

3. jest zdania, że dobre rządy oraz pewność 
prawa odgrywają istotną rolę w osiąganiu 
ekonomicznych i społecznych celów 
jednolitego rynku, włączając swobodny 
przepływ pracowników oraz emerytów 
i rencistów, jak również wspieranie 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnienie odpowiedniej ochrony 
socjalnej, walkę z wykluczeniem 
społecznym oraz wysoki poziom edukacji i 
szkoleń;

Or. en

Poprawka 10
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że dobre rządy odgrywaj 
istotną rolę w osiąganiu ekonomicznych 
i społecznych celów jednolitego rynku, 
włączając swobodny przepływ 
pracowników oraz emerytów i rencistów, 
jak również wspieranie wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnienie 
odpowiedniej ochrony socjalnej, walkę z 
wykluczeniem społecznym oraz wysoki 
poziom edukacji i szkoleń;

3. jest zdania, że dobre rządy odgrywaj 
istotną rolę w osiąganiu ekonomicznych 
i społecznych celów jednolitego rynku, 
włączając swobodny przepływ 
pracowników, jak również wspieranie 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnienie odpowiedniej ochrony 
socjalnej, walkę z wykluczeniem 
społecznym, wysoki poziom edukacji i 
szkoleń oraz możliwość przenoszenia 
uprawnień emerytalnych i rentowych;

Or. en

Poprawka 11
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 3 
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Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że dobre rządy odgrywaj 
istotną rolę w osiąganiu ekonomicznych 
i społecznych celów jednolitego rynku, 
włączając swobodny przepływ 
pracowników oraz emerytów i rencistów, 
jak również wspieranie wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnienie 
odpowiedniej ochrony socjalnej, walkę z 
wykluczeniem społecznym oraz wysoki 
poziom edukacji i szkoleń;

3. jest zdania, że dobre rządy odgrywaj 
istotną rolę w osiąganiu ekonomicznych 
i społecznych celów jednolitego rynku, 
włączając swobodny przepływ osób, jak 
również wspieranie wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnienie odpowiedniej 
ochrony socjalnej, walkę z wykluczeniem 
społecznym oraz wysoki poziom edukacji i 
szkoleń;

Or. en

Poprawka 12
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje środki, 
które wprowadzi Komisja, zwłaszcza 
planowane przez Komisję tabele korelacji; 
wzywa Komisję do stosowania tabel 
korelacji do całego prawodawstwa, a nie 
jedynie do priorytetowych dyrektyw;

Or. en

Poprawka 13
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. uznaje istotną rolę EURES-u w 
ułatwianiu swobodnego przepływu 
pracowników w Unii oraz w zapewnianiu 
ścisłej współpracy pomiędzy krajowymi 
służbami zatrudnienia; wzywa państwa 
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członkowskie do rozpowszechniania wśród 
opinii publicznej wiedzy na temat tej 
użytecznej sieci służb, aby umożliwić 
większej liczbie obywateli UE pełne 
korzystanie z możliwości zatrudnienia w 
całej UE; 

Or. en

Poprawka 14
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla ważną rolę sieci i 
instrumentów wsparcia, takich jak EURES 
i SOLVIT, w tworzeniu jednolitego rynku 
pracy dla europejskich obywateli i 
przedsiębiorstw; wzywa państwa 
członkowskie do informowania 
społeczeństwa o tych instrumentach;

4. podkreśla ważną rolę sieci wsparcia, 
takich jak SOLVIT i Europejskie Centra 
Konsumenckie, w tworzeniu jednolitego 
rynku pracy dla europejskich obywateli i 
przedsiębiorstw; zdecydowanie 
przychylnie odnosi się do ogłoszonego 
przez Komisję zamiaru dalszego 
promowania punktów kompleksowej 
obsługi, skupiających wszystkie istniejące 
usługi w jednym punkcie dostępu i 
oferujących obywatelom i 
przedsiębiorcom informacje oraz wsparcie 
w zakresie ich praw na jednolitym rynku 
oraz praktyczne informacje dotyczące 
przepisów i procedur krajowych; wzywa 
państwa członkowskie do informowania 
społeczeństwa o punktach kompleksowej 
obsługi i oferowanych przez nie usługach;

Or. en

Poprawka 15
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla ważną rolę sieci i 
instrumentów wsparcia, takich jak EURES 
i SOLVIT, w tworzeniu jednolitego rynku 
pracy dla europejskich obywateli i 
przedsiębiorstw; wzywa państwa 
członkowskie do informowania 
społeczeństwa o tych instrumentach;

4. podkreśla ważną rolę sieci i 
instrumentów wsparcia, takich jak EURES 
i SOLVIT, w tworzeniu jednolitego rynku 
pracy dla europejskich obywateli i 
przedsiębiorstw; wzywa państwa 
członkowskie do informowania 
społeczeństwa o tych instrumentach;
uważa, że sieci SOLVIT najbardziej 
potrzebują zwłaszcza MŚP; wyraża 
ubolewanie, że zainteresowane strony nie 
znają sieci SOLVIT, nie ma też ona 
statusu, na jaki zasługuje;   wzywa zatem 
Komisję i państwa członkowskie do 
podjęcia działań w celu zaradzenia tej 
sytuacji;

Or. en

Poprawka 16
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. wyraża ubolewanie, że w 
zaproponowanym pakiecie Komisja nie 
zajęła się ogromnym problemem, jakim 
jest transgraniczny charakter europejskiej 
szarej strefy; powtarza swoje stanowisko 
przyjęte w lutym 2009 r. w związku z 
uchwaleniem sprawozdania na temat 
społecznej odpowiedzialności 
podwykonawców w łańcuchu produkcji;    
pragnie wiedzieć, czy Komisja faktycznie 
rozpoczęła ocenę wpływu wspólnotowego 
instrumentu dotyczącego 
odpowiedzialności łańcuchowej jako 
sposobu na zwiększenie przejrzystości w 
procesach zlecania podwykonawstwa i 
zapewnienie lepszego wykonywania 
przepisów prawa wspólnotowego i 
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krajowego, której domagał się Parlament; 

Or. en

Poprawka 17
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4b. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą stosowania 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów w UE; wyraża ubolewanie z 
powodu coraz bardziej powszechnej 
praktyki zakładania spraw sądowych w 
dziedzinie stosunków pracy, co poważnie 
zagraża utrzymaniu równowagi pomiędzy 
partnerami społecznymi w Europie oraz –
jeśli pozwolimy na dalszy rozwój tej 
praktyki – może spowodować 
destabilizację, a nawet niepokoje 
społeczne; wzywa Komisję do rozszerzenia 
zakresu alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów o spory 
transgraniczne w kwestiach związanych z 
pracą oraz o zajęcie się problemem 
wyboru sądu ze względu na możliwość 
korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy w 
kwestiach dotyczących rokowań 
zbiorowych i akcji protestacyjnych;  

Or. en

Poprawka 18
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa Komisję do zmiany 
rozporządzenia Bruksela I poprzez 
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ustanowienie przepisu, zgodnie z którym 
wyłączną właściwość ma sąd miejsca, 
gdzie pierwotna akcja protestacyjna ma 
zostać lub została przeprowadzona; 

Or. en

Poprawka 19
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie większego i 
wcześniejszego zaangażowania 
zainteresowanych stron w opracowywanie, 
przyjmowanie, wdrażanie oraz 
kontrolowanie działań podjętych w celu 
pobudzania wzrostu i zwiększania praw 
obywatelskich na jednolitym rynku; 
podkreśla również, że dialog z partnerami 
społecznymi i społeczeństwem 
obywatelskim ma podstawowe znaczenie 
dla przywrócenia zaufania do jednolitego 
rynku;

5. podkreśla znaczenie większego i 
wcześniejszego zaangażowania 
zainteresowanych stron w opracowywanie, 
przyjmowanie, wdrażanie oraz 
kontrolowanie działań podjętych w celu 
pobudzania wzrostu i zwiększania praw 
obywatelskich na jednolitym rynku; 
zauważa, że wiele środków 
proponowanych w Akcie o jednolitym 
rynku należy do zakresu kompetencji 
władz krajowych lub samorządowych, a 
zatem będzie wymagało ich aktywnego 
zaangażowania na wszystkich etapach; 
podkreśla również, że dialog z partnerami 
społecznymi i społeczeństwem 
obywatelskim ma podstawowe znaczenie 
dla przywrócenia zaufania do jednolitego 
rynku;

Or. en

Poprawka 20
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie większego i 
wcześniejszego zaangażowania 

5. podkreśla znaczenie większego i 
wcześniejszego zaangażowania 
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zainteresowanych stron w opracowywanie, 
przyjmowanie, wdrażanie oraz 
kontrolowanie działań podjętych w celu 
pobudzania wzrostu i zwiększania praw 
obywatelskich na jednolitym rynku; 
podkreśla również, że dialog z partnerami 
społecznymi i społeczeństwem 
obywatelskim ma podstawowe znaczenie 
dla przywrócenia zaufania do jednolitego 
rynku;

zainteresowanych stron w opracowywanie, 
przyjmowanie, wdrażanie oraz 
kontrolowanie działań podjętych w celu 
pobudzania wzrostu i zwiększania praw 
obywatelskich na jednolitym rynku; 
podkreśla również, że dialog z partnerami 
społecznymi i społeczeństwem 
obywatelskim ma podstawowe znaczenie 
dla przywrócenia zaufania do jednolitego 
rynku; oczekuje na nowe i odważne 
pomysły Komisji dotyczące sposobów 
faktycznego udoskonalenia tego dialogu; 
domaga się zaangażowania partnerów 
społecznych i przeprowadzania z nimi 
konsultacji w sprawie wszelkich 
odnośnych przepisów prawnych w 
dziedzinie jednolitego rynku, które mają 
wpływ na rynek pracy;

Or. en

Poprawka 21
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że Komisja powinna zapisać 
prawa podstawowe we wszystkich aktach 
prawnych dotyczących jednolitego rynku; 
jest zdania, że zagwarantowano by w ten 
sposób, że realizowanie podstawowych 
wolności gospodarczych na jednolitym 
rynku nie przeszkodzi w wykonywaniu 
prawa do prowadzenia sporów zbiorowych 
i prawa do strajku, które zapisano w 
ustawodawstwie krajowym;

Or. en
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Poprawka 22
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi, szczególnie przy 
wprowadzaniu w życie i egzekwowaniu 
prawodawstwa stanowiącego podstawę 
projektu jednolitego rynku, oraz do 
wspierania i zachęcania ich do dzielenia się 
wiedzą i doświadczeniem w tych 
dziedzinach.

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do ścisłej współpracy z partnerami 
społecznymi, szczególnie przy 
wprowadzaniu w życie i egzekwowaniu 
prawodawstwa stanowiącego podstawę 
projektu jednolitego rynku, oraz do 
wspierania i zachęcania ich do dzielenia się 
wiedzą i doświadczeniem w tych 
dziedzinach.

Or. en

Poprawka 23
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi, szczególnie przy 
wprowadzaniu w życie i egzekwowaniu 
prawodawstwa stanowiącego podstawę 
projektu jednolitego rynku, oraz do 
wspierania i zachęcania ich do dzielenia się 
wiedzą i doświadczeniem w tych 
dziedzinach.

6. wzywa Komisję do ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi, szczególnie przy 
wprowadzaniu w życie i egzekwowaniu 
prawodawstwa stanowiącego podstawę 
projektu jednolitego rynku; zwraca się do 
Komisji o zaproponowanie konkretnych 
środków służących ich aktywnemu i 
skutecznemu zaangażowaniu, do 
wspierania i zachęcania ich do dzielenia się 
wiedzą, doświadczeniami i najlepszymi 
praktykami w tych dziedzinach.

Or. en
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Poprawka 24
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi, szczególnie przy 
wprowadzaniu w życie i egzekwowaniu 
prawodawstwa stanowiącego podstawę 
projektu jednolitego rynku, oraz do 
wspierania i zachęcania ich do dzielenia się 
wiedzą i doświadczeniem w tych 
dziedzinach.

6. wzywa Komisję do ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi, szczególnie do 
aktywnego ich angażowania na etapie 
opracowywania i proponowania, oraz przy 
wprowadzaniu w życie i egzekwowaniu
prawodawstwa stanowiącego podstawę 
projektu jednolitego rynku, oraz do 
wspierania i zachęcania ich do dzielenia się 
wiedzą i doświadczeniem w tych 
dziedzinach.

Or. en

Poprawka 25
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji polegającą na opracowaniu 
strategii służącej szerszemu stosowaniu
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym oraz zintegrowaniu go z 
innymi sieciami w celu zwiększenia 
efektywności współpracy administracyjnej 
i lepszego wdrażania prawodawstwa w 
dziedzinie rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 26
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla istotny wkład małych i 
średnich przedsiębiorstw w tworzenie 
miejsc pracy oraz wzrostu, zwraca się 
zatem do Komisji o usunięcie barier w 
tworzeniu nowych MŚP oraz o 
pobudzanie przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 27
Emilie Turunen
Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że nie można uznawać za wzór 
procesu wzajemnej oceny określonego w 
dyrektywie usługowej, ponieważ 
koncentruje się on na aspektach 
technicznych dotyczących tego, jak 
dyrektywa jest wdrażana i transponowana 
w państwach członkowskich, zamiast 
stanowić narzędzie  oceny skutków 
politycznych;  jest zdania, że całe 
prawodawstwo w dziedzinie jednolitego 
rynku należy poddać wielowymiarowej 
ocenie (faktyczne skutki dla gospodarki, 
jakość produktów i usług oraz 
konsekwencje społeczne i socjalne), a 
przede wszystkim oceną należy objąć 
obowiązujące prawodawstwo dotyczące 
liberalizacji usług świadczonych w 
interesie ogólnym, na przykład usług w 
sektorze pocztowym, transportowym i
energetycznym; 

Or. en
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Poprawka 28
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że „dobre zarządzanie” 
jednolitym rynkiem musi obejmować 
poszanowanie roli instytucji doradczych 
istniejących na szczeblu europejskim, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego, Komitetu Regionów, rad 
dialogu sektorowego i przedstawicieli 
pracowników oraz konsumentów, a także 
wzmacnianie ich roli;

Or. en

Poprawka 29
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji, polegającą na przyjęciu zalecenia 
w sprawie alternatywnych systemów 
rozwiązywania sporów;

Or. en


