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Poprawka 1
Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że udział sektora 
usług w PKB i zatrudnieniu w UE wynosi 
ponad 65%, a lepiej zintegrowany i lepiej 
funkcjonujący jednolity rynek w zakresie 
usług ma podstawowe znaczenie dla 
ożywienia gospodarczego i walki z 
bezrobociem,

A. mając na uwadze, że udział sektora 
usług w PKB i zatrudnieniu w UE wynosi 
ponad 65%;

Or. en

Poprawka 2
David Casa

Projekt opinii
Ustęp A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że dyrektywa o 
usługach ułatwia usługodawcom 
prowadzącym własną działalność oraz 
małym i średnim przedsiębiorstwom 
prowadzenie i rozszerzanie działalności 
gospodarczej oraz sprzyja zatrudnianiu 
prawników w innych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 3
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp B a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że wewnętrzny 
rynek usług musi w pełni rozwijać się przy 
jednoczesnym zachowaniu europejskiego 
modelu społecznego;

Or. en

Poprawka 4
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji w sprawie wdrożenia dyrektywy 
usługowej zatytułowany „Partnerstwo na 
rzecz nowego wzrostu w dziedzinie usług 
2012–2015”, który jest odpowiedzią na 
obowiązek sprawozdawczości określony w 
art. 41 dyrektywy usługowej; ponownie 
zwraca uwagę na potrzebę uwzględnienia 
średnio- i długoterminowych skutków 
dyrektywy usługowej dla zatrudnienia w 
UE;

1. zauważa, że usługi publiczne są 
podstawowym elementem w strukturze 
demokracji i że zostały one 
zakwestionowane w związku z tzw. 
polityką oszczędnościową, która niszczy 
sektor publiczny i pozbawia państwo 
funkcji socjalnych nie tylko w celu 
osiągnięcia oszczędności w sposób 
całkowicie ślepy i nieludzki, kosztem 
ludności, lecz przede wszystkim w celu 
wspierania sektora prywatnego i dużych 
grup gospodarczych sprowadzając prawa 
socjalne do rangi towarów i przywilejów 
dostępnych tylko dla najbogatszych.

Or. pt

Poprawka 5
Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 1. odnotowuje komunikat Komisji w 
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Komisji w sprawie wdrożenia dyrektywy 
usługowej zatytułowany „Partnerstwo na 
rzecz nowego wzrostu w dziedzinie usług 
2012–2015”, który jest odpowiedzią na 
obowiązek sprawozdawczości określony w 
art. 41 dyrektywy usługowej; ponownie 
zwraca uwagę na potrzebę uwzględnienia 
średnio- i długoterminowych skutków 
dyrektywy usługowej dla zatrudnienia w 
UE;

sprawie wdrożenia dyrektywy usługowej 
zatytułowany „Partnerstwo na rzecz 
nowego wzrostu w dziedzinie usług 2012–
2015”, który jest odpowiedzią na 
obowiązek sprawozdawczości określony w 
art. 41 dyrektywy usługowej; ponownie 
zwraca uwagę na potrzebę uwzględnienia 
średnio- i długoterminowych skutków 
dyrektywy usługowej dla zatrudnienia w 
UE;

Or. en

Poprawka 6
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że dyrektywa o usługach 
musi być interpretowana w świetle 
nowych postanowień traktatowych, a w 
szczególności art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej, horyzontalnej klauzuli 
społecznej w art. 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), art. 14 TFUE, protokołu nr 26, 
załączonego do traktatów, oraz Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 7
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1b. ponownie zwraca uwagę na potrzebę 
uwzględnienia średnio- i 
długoterminowych oraz ilościowych 
(tworzenie miejsc pracy i ich likwidacja) i 
jakościowych (jakość zatrudnienia, 
warunki pracy) skutków dyrektywy 
usługowej dla zatrudnienia w UE;

Or. en

Poprawka 8 
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że wszystkie główne 
zainteresowane strony muszą się 
zobowiązać do prawidłowego 
egzekwowania całego prawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku, biorąc 
jednocześnie pod uwagę jego wymiar 
społeczny;

2. podkreśla, że jednolity rynek usług 
przyniósł korzyści dużym grupom 
gospodarczym i finansowym, które zyskały 
nowe możliwości w zakresie wyzysku 
pracowników i w sferze gospodarczej; 
jednolity rynek usług doprowadził do 
naruszenia suwerenności państw w 
zakresie definiowania, ochrony i 
finansowania usług publicznych, zniósł 
możliwość określania zasad finansowania 
i ochrony usług ogółem, wzmacniając tym 
samym władzę jednostek 
ponadnarodowych nad państwami 
członkowskimi i ustanawiając 
nadrzędność konkurencji, co ma bardzo 
poważne konsekwencje dla praw 
pracowniczych i warunków świadczenia 
usług na rzecz ludności.

Or. pt
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Poprawka 9
Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że wszystkie główne 
zainteresowane strony muszą się 
zobowiązać do prawidłowego 
egzekwowania całego prawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku, biorąc 
jednocześnie pod uwagę jego wymiar 
społeczny;

2. domaga się, aby wszystkie główne 
zainteresowane strony zobowiązały się do 
uwzględniania w pierwszej kolejności 
społecznych skutków wdrożenia dyrektywy 
usługowej oraz do priorytetowego 
traktowania praw pracowników, 
konsumentów i większości społeczeństwa 
w procesie jej wdrażania;

Or. en

Poprawka 10
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że wszystkie główne 
zainteresowane strony muszą się 
zobowiązać do prawidłowego 
egzekwowania całego prawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku, biorąc 
jednocześnie pod uwagę jego wymiar 
społeczny;

2. zauważa, że wszystkie główne 
zainteresowane strony muszą się 
zobowiązać do prawidłowego 
egzekwowania całego prawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku, biorąc 
zawsze pod uwagę jego wymiar społeczny;

Or. fr

Poprawka 11
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że wszystkie główne 
zainteresowane strony muszą się 
zobowiązać do prawidłowego 
egzekwowania całego prawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku, biorąc 
jednocześnie pod uwagę jego wymiar 
społeczny;

2. zauważa, że wszystkie główne 
zainteresowane strony muszą się 
zobowiązać do prawidłowego 
egzekwowania całego prawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku, biorąc 
jednocześnie pod uwagę jego wymiar 
społeczny w celu zagwarantowania zasady 
równej płacy za tę samą pracę w tym 
samym miejscu pracy;

Or. de

Poprawka 12
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że wszystkie główne 
zainteresowane strony muszą się 
zobowiązać do prawidłowego 
egzekwowania całego prawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku, biorąc 
jednocześnie pod uwagę jego wymiar 
społeczny;

2. zauważa, że wszystkie główne 
zainteresowane strony muszą się 
zobowiązać do prawidłowego 
egzekwowania całego prawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku, biorąc 
jednocześnie pod uwagę jego wymiar 
społeczny; uważa w związku z tym, że 
przepisy dotyczące ochrony socjalnej, 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy nie mogą być traktowane 
jako nieproporcjonalne ograniczenia;

Or. en

Poprawka 13
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że wszystkie główne 
zainteresowane strony muszą się 
zobowiązać do prawidłowego 
egzekwowania całego prawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku, biorąc 
jednocześnie pod uwagę jego wymiar 
społeczny;

2. zauważa, że wszystkie główne 
zainteresowane strony muszą się 
zobowiązać do prawidłowego 
egzekwowania całego prawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku, biorąc 
jednocześnie pod uwagę jego wymiar 
społeczny; uważa, że pogłębianie 
wewnętrznego rynku usług powinno być 
narzędziem w celu wzmocnienia 
świadczeń socjalnych i praw 
pracowniczych oraz zapewnienia godnych 
warunków pracy dla wszystkich obywateli 
UE; 

Or. en

Poprawka 14
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do zastosowania 
polityki „zerowej tolerancji” w stosunku 
do jakichkolwiek zasad i praktyk o 
charakterze dyskryminacyjnym w 
państwach członkowskich; uważa, że 
należy przestrzegać, chronić i promować 
prawo socjalne i prawo pracy, układy 
zbiorowe, systemy stosunków pracy oraz 
zasadę „równej płacy za równą pracę”;

Or. en

Poprawka 15
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zaleca dokonanie oceny ex post 
wpływu liberalizacji usług na zatrudnienie 
oraz warunki życia i pracy, a także do 
oceny tego wpływu w kontekście efektów 
zakładanych w czasie przyjmowania 
dyrektywy;

Or. en

Poprawka 16
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. przypomina, że z zakresu stosowania 
dyrektywy wyłączono szereg dziedzin, a w 
szczególności usługi o charakterze 
nieekonomicznym świadczone w interesie 
ogólnym, usługi zdrowotne i większość 
usług społecznych; dodaje, że dyrektywa 
ta nie ma zastosowania do prawa pracy i 
nie ma również wpływu na 
ustawodawstwo państw członkowskich w 
zakresie zabezpieczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 17
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2c. wzywa, Komisję, aby uczyniła więcej w 
celu zagwarantowania prawidłowego 
stosowania przepisów art. 16 dyrektywy 
usługowej dotyczących swobody 
świadczenia usług oraz aby przepisy te nie 
mogły być interpretowane jako wdrożenie 
zasady kraju pochodzenia;

Or. en

Poprawka 18
Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że na przestrzeni dwudziestu 
lat jednolity rynek okazał się wielkim 
sukcesem; uważa również, że należy 
koncentrować wysiłki w większej mierze 
na promowaniu wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy, jako środku, który pozwoli 
UE na przezwyciężenie obecnego kryzysu;

3. uważa, że wdrażanie polityki 
oszczędnościowej i innych środków 
neoliberalnych pogłębia kryzys, przy czym 
pełne wdrożenie dyrektywy usługowej 
również nie doprowadzi do naprawy 
gospodarczej; w celu promowania wzrostu 
i tworzenia miejsc pracy, jako środka, 
który pozwoli UE na przezwyciężenie 
obecnego kryzysu, niezbędne są inwestycje 
publiczne na rzecz odbudowy gospodarki i 
pobudzenia jej wzrostu;

Or. en

Poprawka 19
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że na przestrzeni dwudziestu 3. zauważa, że wewnętrzny rynek usług 
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lat jednolity rynek okazał się wielkim 
sukcesem; uważa również, że należy
koncentrować wysiłki w większej mierze 
na promowaniu wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy, jako środku, który pozwoli 
UE na przezwyciężenie obecnego kryzysu;

doprowadził do upadku różnych form 
powszechnych usług publicznych, dlatego 
wnosi o uchylenie dyrektywy usługowej;

Or. pt

Poprawka 20
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że na przestrzeni dwudziestu 
lat jednolity rynek okazał się wielkim 
sukcesem; uważa również, że należy 
koncentrować wysiłki w większej mierze 
na promowaniu wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy, jako środku, który pozwoli UE na 
przezwyciężenie obecnego kryzysu;

3. zauważa, że na przestrzeni dwudziestu 
lat jednolity rynek okazał się wielkim 
sukcesem; uważa również, że należy 
koncentrować wysiłki w większej mierze 
na promowaniu dobrobytu gospodarczego, 
tworzenia dobrych jakościowo miejsc 
pracy, dobrej jakości usług dla odbiorców 
końcowych oraz ochrony zasobów 
naturalnych i środowiska naturalnego, 
jako środków, które pozwolą UE na 
przezwyciężenie obecnego kryzysu;

Or. en

Poprawka 21
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że na przestrzeni dwudziestu 
lat jednolity rynek okazał się wielkim 
sukcesem; uważa również, że należy 
koncentrować wysiłki w większej mierze 

3. zauważa, że na przestrzeni dwudziestu 
lat jednolity rynek okazał się wielkim 
sukcesem; podkreśla, że uwzględnienie 
wymiaru społecznego w zaproszeniach do 
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na promowaniu wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy, jako środku, który pozwoli UE na 
przezwyciężenie obecnego kryzysu;

składania ofert mogłoby być istotnym 
czynnikiem przyspieszającym postęp w 
kierunku większej konwergencji 
społecznej na jednolitym rynku; uważa 
również, że należy koncentrować wysiłki 
w większej mierze na promowaniu wzrostu 
i tworzenia miejsc pracy poprzez zachęty 
podatkowe i środki zmniejszające 
obciążenia administracyjne, w 
szczególności dla MŚP, jako środku, który 
pozwoli UE na przezwyciężenie obecnego 
kryzysu;

Or. fr

Poprawka 22
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że na przestrzeni dwudziestu 
lat jednolity rynek okazał się wielkim 
sukcesem; uważa również, że należy 
koncentrować wysiłki w większej mierze 
na promowaniu wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy, jako środku, który pozwoli UE na 
przezwyciężenie obecnego kryzysu;

3. zauważa, że na przestrzeni dwudziestu 
lat jednolity rynek okazał się wielkim 
sukcesem; uważa również, że należy 
koncentrować wysiłki w większej mierze 
na promowaniu wzrostu i tworzenia 
dobrych jakościowo miejsc pracy, jako 
środku, który pozwoli UE na 
przezwyciężenie obecnego kryzysu;

Or. de

Poprawka 23
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 3 A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na konieczność 
ochrony, rozwoju i rozszerzania usług 
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publicznych, aby zagwarantować 
powszechne prawo do zdrowia, edukacji, 
zabezpieczenia socjalnego, wody i 
mieszkania i w ten sposób pomóc w 
tworzeniu miejsc pracy; podkreśla, że 
państwa muszą działać jako podstawowe 
układy odniesienia w gospodarce i 
podporządkowywać działalność 
strategicznych sektorów, takich jak sektor 
bankowy, energetyczny, komunikacyjny i 
transportowy, potrzebom związanym z 
rozwojem każdego państwa.

Or. pt

Poprawka 24
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że konieczne jest wyraźne 
zdefiniowanie pojęcia pracobiorcy na 
szczeblu europejskim, aby zapobiec 
rosnącej liczbie przypadków omijania 
przepisów prawa pracy, zabezpieczenia 
społecznego i ochrony zdrowia, np. 
poprzez fałszywe samozatrudnienie;

Or. de

Poprawka 25
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. w celu poprawy poziomu zatrudnienia 
i tworzenia miejsc pracy w Europie 
popiera inicjatywy ukierunkowane na 
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ciągłe otwieranie krajowych rynków usług 
i gwarantujące pewność prawną poprzez 
doskonalenie przepisów krajowych 
dotyczących ponadgranicznego 
świadczenia usług;

Or. en

Poprawka 26
Andrea Cozzolino

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że należy ustanowić ochronę 
dla pracowników podlegających 
procesowi zmiany pracodawcy; uważa, że 
należy zagwarantować możliwość 
automatycznego przekazania 
pracowników wcześniejszego pracodawcy 
do nowego pracodawcy bez zmniejszania 
świadczeń czy wynagrodzenia;

Or. it

Poprawka 27
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. odnotowuje nowy komunikat Komisji 
zatytułowany „Akt o jednolitym rynku II. 
Razem na rzecz nowego wzrostu 
gospodarczego”, którego celem jest 
wspieranie integracji jednolitego rynku w 
ramach UE, stymulowanie wzrostu i 
sprzyjanie tworzeniu miejsc pracy, w 
szczególności dla ludzi młodych, i z 
zadowoleniem przyjmuje wsparcie, jakie 

skreślony
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oferuje on na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej.

Or. pt

Poprawka 28
Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. odnotowuje nowy komunikat Komisji 
zatytułowany „Akt o jednolitym rynku II. 
Razem na rzecz nowego wzrostu 
gospodarczego”, którego celem jest 
wspieranie integracji jednolitego rynku w 
ramach UE, stymulowanie wzrostu i 
sprzyjanie tworzeniu miejsc pracy, w 
szczególności dla ludzi młodych, i z 
zadowoleniem przyjmuje wsparcie, jakie 
oferuje on na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej.

4. W dniu 3 października 2012 r. Komisja 
wydała komunikat pt. „Akt o jednolitym 
rynku II – Razem na rzecz nowego wzrostu 
gospodarczego”.

Or. en

Poprawka 29
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. odnotowuje nowy komunikat Komisji 
zatytułowany „Akt o jednolitym rynku II. 
Razem na rzecz nowego wzrostu 
gospodarczego”, którego celem jest 
wspieranie integracji jednolitego rynku w 
ramach UE, stymulowanie wzrostu i 
sprzyjanie tworzeniu miejsc pracy, w 
szczególności dla ludzi młodych, i z 
zadowoleniem przyjmuje wsparcie, jakie 

4. odnotowuje nowy komunikat Komisji 
zatytułowany „Akt o jednolitym rynku II. 
Razem na rzecz nowego wzrostu 
gospodarczego”, którego celem jest 
wspieranie integracji jednolitego rynku w 
ramach UE, stymulowanie wzrostu i 
sprzyjanie tworzeniu miejsc pracy, w 
szczególności dla ludzi młodych, i z 
zadowoleniem przyjmuje wsparcie, jakie 
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oferuje on na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej.

oferuje on na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej; domaga się, aby w przyszłości 
pojawiły się inne podobne inicjatywy 
przewidziane dla MŚP jako całości.

Or. fr

Poprawka 30
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. odnotowuje nowy komunikat Komisji 
zatytułowany „Akt o jednolitym rynku II. 
Razem na rzecz nowego wzrostu 
gospodarczego”, którego celem jest 
wspieranie integracji jednolitego rynku w 
ramach UE, stymulowanie wzrostu i 
sprzyjanie tworzeniu miejsc pracy, w 
szczególności dla ludzi młodych, i z 
zadowoleniem przyjmuje wsparcie, jakie 
oferuje on na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej.

4. odnotowuje nowy komunikat Komisji 
zatytułowany „Akt o jednolitym rynku II. 
Razem na rzecz nowego wzrostu 
gospodarczego”, którego celem jest 
wspieranie integracji jednolitego rynku w 
ramach UE, stymulowanie wzrostu i 
sprzyjanie tworzeniu dobrych jakościowo
miejsc pracy, w szczególności dla ludzi 
młodych, i z zadowoleniem przyjmuje 
wsparcie, jakie oferuje on na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej.

Or. de

Poprawka 31
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że należy udoskonalić 
przepisy dotyczące możliwości 
przenoszenia systemów emerytalnych, w 
szczególności systemów emerytur 
zakładowych;

Or. en
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Poprawka 32
Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. sprzeciwia się liberalizacji kolejowych 
usług pasażerskich, popieranej w 
komunikacie, która doprowadziłaby z 
pewnością do osłabienia praw 
pracowniczych i pogorszenia jakości 
usług dla pasażerów;

Or. en

Poprawka 33
Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. przyjmuje do wiadomości poparcie 
Komisji dla przedsiębiorczości społecznej, 
stwierdza jednak, że przedsiębiorczość 
społeczna nie może być wykorzystywana 
do zastępowania usług, które są 
świadczone lub powinny być świadczone 
przez państwo; sprzeciwia się również 
wykorzystywaniu przedsiębiorczości 
społecznej w celu włączania 
przedsiębiorstw nastawionych na zysk w 
świadczenie usług społecznych;

Or. en

Poprawka 34
Nadja Hirsch
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Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę, że do tej pory nie 
urzeczywistniono rynku wewnętrznego w 
ważnej dziedzinie, jaką jest sektor 
internetowy, komunikacyjny i kreatywny. 
Realizacja jednolitego rynku cyfrowego 
ma jeszcze duże możliwości rozwojowe i 
duży potencjał zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 35
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie, aby w 
ramach transgranicznego świadczenia 
usług zapewniły pracodawcom, 
pracobiorcom i innym zainteresowanym 
stronom odpowiednie doradztwo w 
zakresie obowiązujących przepisów prawa 
pracy, zabezpieczenia społecznego i prawa 
podatkowego; informacje te muszą być 
dostępne przed, podczas i po 
doświadczeniu związanym z mobilnością;

Or. de

Poprawka 36
David Casa

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. odnotowuje znaczenie pojedynczych 
punktów kontaktowych, które oferują 
jeden interfejs obejmujący wszystkie 
procedury niezbędne dla przedsiębiorców, 
ograniczając w ten sposób obciążenie 
administracyjne i zachęcając do 
działalności gospodarczej;

Or. en

Poprawka 37
David Casa

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. uznaje potrzebę stworzenia 
pojedynczych punktów kontaktowych 
drugiej generacji, które będą bardziej 
przyjazne dla użytkowników i ułatwią 
ponadgraniczne dopełnianie procedur; 
podkreśla znaczenie podnoszenia 
świadomości w zakresie istnienia takich 
pojedynczych punktów kontaktowych oraz 
korzyści, jakie oferują;

Or. en


