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Poprawka 1
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje oświadczenie z 
dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie zbadania 
przypadków nadużywania władzy przez 
duże supermarkety prowadzące 
działalność w Unii Europejskiej oraz 
przeciwdziałania im1,

Or. en

Poprawka 2
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje oświadczenie z 
dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie zbadania 
przypadków nadużywania władzy przez 
duże supermarkety prowadzące 
działalność w Unii Europejskiej oraz 
przeciwdziałania im1,

Or. en

Poprawka 3
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(208)0054.
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze strategiczny 
charakter rynku detalicznego z uwagi na 
jego znaczenie dla konkurencyjnego i 
trwałego wzrostu gospodarczego, 
tworzenia miejsc pracy i wspierania 
działalności gospodarczej w miastach, a 
także dla umacniania jednolitego rynku i 
odbudowywania zaufania Europejczyków 
do rynku wewnętrznego;

Or. es

Poprawka 4
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Motyw A a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że należy uznać 
znaczenie sektora detalicznego jako siły 
napędowej wzrostu, konkurencyjności i 
innowacji;

Or. en

Poprawka 5
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w społeczeństwie, 
w którym relacje międzyludzkie w coraz 
większym stopniu opierają się na 
kontaktach wirtualnych w internecie, 
sklepy to nadal miejsca, w których spotyka 

B. mając na uwadze, że w społeczeństwie, 
w którym relacje międzyludzkie w coraz 
większym stopniu opierają się na 
kontaktach wirtualnych w internecie, 
sklepy to nadal miejsca, w których spotyka 
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się innych ludzi, a główne ulice handlowe
oraz centra miast w szczególności tworzą 
przestrzeń wspólnych doświadczeń i 
stanowią centralny punkt lokalnej 
tożsamości, dumy z przynależności do 
danej społeczności, a także wspólnego 
dziedzictwa i wspólnych wartości;

się innych ludzi, a główne ulice handlowe,
centra miast oraz bezpośrednia sprzedaż 
przez producentów w szczególności tworzą 
przestrzeń wspólnych doświadczeń i 
stanowią centralny punkt lokalnej
tożsamości, dumy z przynależności do 
danej społeczności, a także wspólnego 
dziedzictwa i wspólnych wartości; mając 
jednak na uwadze, że handel 
elektroniczny i tradycyjne sklepy nie 
wykluczają się nawzajem, lecz w istocie 
uzupełniają;

Or. en

Poprawka 6
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że obecny kryzys 
finansowy poważnie odbija się na sektorze 
detalicznym, w szczególności dotykając 
małe, niezależne sklepy;

C. mając na uwadze, że obecny kryzys 
finansowy poważnie odbija się na
tradycyjnym sektorze detalicznym, w 
szczególności dotykając małe, niezależne 
sklepy i małe sieci handlowe, powodując 
stałe zmniejszanie się zatrudnienia w 
sektorze detalicznym;

Or. es

Poprawka 7
Roberta Angelilli

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że obecny kryzys 
finansowy poważnie odbija się na sektorze 
detalicznym, w szczególności dotykając 

C. mając na uwadze, że obecny kryzys 
finansowy poważnie odbija się na sektorze 
detalicznym i na handlu obwoźnym, w 
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małe, niezależne sklepy; szczególności dotykając małe, niezależne 
sklepy, również ze względu na ciągle 
otwarte centra handlowe;

Or. it

Poprawka 8
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że nieuczciwe 
praktyki handlowe nadal istnieją i 
wywierają negatywny wpływ w 
szczególności na rolników i małe 
przedsiębiorstwa produkcyjne;

D. mając na uwadze, że nieuczciwe 
praktyki handlowe wpływają niekorzystnie 
na interesy konsumentów oraz na wzrost i 
tworzenie miejsc pracy w całym łańcuchu 
dostaw;

Or. en

Poprawka 9
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że nieuczciwe 
praktyki handlowe nadal istnieją i 
wywierają negatywny wpływ w 
szczególności na rolników i małe 
przedsiębiorstwa produkcyjne;

D. mając na uwadze, że nieuczciwe 
praktyki handlowe nadal istnieją i 
wywierają negatywny wpływ na cały 
łańcuch dostaw, m.in. na rolników i MŚP;

Or. en

Poprawka 10
Morten Løkkegaard
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Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że nieuczciwe 
praktyki handlowe nadal istnieją i 
wywierają negatywny wpływ w 
szczególności na rolników i małe 
przedsiębiorstwa produkcyjne;

D. mając na uwadze, że nieuczciwe 
praktyki handlowe nadal istnieją i 
wywierają negatywny wpływ w 
szczególności na rolników, małe 
przedsiębiorstwa produkcyjne i drobnych 
detalistów;

Or. en

Poprawka 11
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Motyw D a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że rolnicy często 
nie mają wystarczającej siły przetargowej, 
która zapewni im sprawiedliwą cenę za 
ich produkty; mając na uwadze, że 
większość zysków w rolnictwie i łańcuchu 
spożywczym skupia się u pośredników, 
takich jak dystrybutorzy i przetwórcy;

Or. en

Poprawka 12
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Motyw D b  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że obecnie 
konsumenci nie mają możliwości 
uzyskania rzetelnej, szczegółowej 
informacji o strukturze kosztów 
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rozmaitych produktów;

Or. en

Poprawka 13
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. jest zdania, że w planie działania więcej 
uwagi należało poświęcić wpływowi 
obecnego kryzysu finansowego na sektor 
detaliczny, w szczególności na małe, 
niezależne sklepy;

2. jest zdania, że w planie działania więcej 
uwagi należało poświęcić wpływowi 
obecnego kryzysu finansowego na sektor 
detaliczny, w szczególności na małe, 
niezależne sklepy i małe sieci handlowe, a 
także na umacnianie pozycji 
konsumentów, zwłaszcza tych w 
najtrudniejszej sytuacji;

Or. es

Poprawka 14
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
utworzenia przez Komisję stałej grupy ds. 
konkurencyjności w sektorze detalicznym, 
ale jednocześnie podkreśla znaczenie 
zapewnienia zrównoważonej reprezentacji,
uwzględniającej zarówno dużych, jak i 
małych detalistów, spółdzielnie i 
konsumentów, łączącej interes 
środowiskowy i społeczny;

3. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
utworzenia przez Komisję stałej grupy ds. 
konkurencyjności w sektorze detalicznym, 
ale jednocześnie podkreśla znaczenie 
zapewnienia zrównoważonej reprezentacji;
wzywa Komisję, by przyjęła całościowe 
podejście do handlu detalicznego,
unikając powielania zadań i dodatkowej 
biurokracji, oraz by zapewniła spójność i 
ścisłą koordynację z innymi istniejącymi 
forami, takimi jak doroczny Okrągły Stół 
Rynku Detalicznego;
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Or. en

Poprawka 15
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
utworzenia przez Komisję stałej grupy ds. 
konkurencyjności w sektorze detalicznym, 
ale jednocześnie podkreśla znaczenie 
zapewnienia zrównoważonej reprezentacji, 
uwzględniającej zarówno dużych, jak i 
małych detalistów, spółdzielnie i 
konsumentów, łączącej interes 
środowiskowy i społeczny;

3. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
utworzenia przez Komisję stałej grupy ds. 
konkurencyjności w sektorze detalicznym, 
ale jednocześnie podkreśla znaczenie 
zapewnienia zrównoważonej reprezentacji, 
uwzględniającej zarówno dużych, jak i 
małych detalistów, ich dostawców oraz
spółdzielnie i konsumentów, łączącej 
interes środowiskowy i społeczny;

Or. de

Poprawka 16
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
utworzenia przez Komisję stałej grupy ds. 
konkurencyjności w sektorze detalicznym, 
ale jednocześnie podkreśla znaczenie 
zapewnienia zrównoważonej reprezentacji, 
uwzględniającej zarówno dużych, jak i 
małych detalistów, spółdzielnie i 
konsumentów, łączącej interes 
środowiskowy i społeczny;

3. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
utworzenia przez Komisję stałej grupy ds. 
konkurencyjności w sektorze detalicznym, 
ale jednocześnie podkreśla znaczenie 
zapewnienia zrównoważonej reprezentacji, 
uwzględniającej zarówno dużych, jak i 
małych detalistów, producentów, 
dostawców, spółdzielnie i konsumentów, 
łączącej interes środowiskowy i społeczny;

Or. pl
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Poprawka 17
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
utworzenia przez Komisję stałej grupy ds. 
konkurencyjności w sektorze detalicznym, 
ale jednocześnie podkreśla znaczenie 
zapewnienia zrównoważonej reprezentacji, 
uwzględniającej zarówno dużych, jak i 
małych detalistów, spółdzielnie i 
konsumentów, łączącej interes 
środowiskowy i społeczny;

3. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
utworzenia przez Komisję stałej grupy ds. 
konkurencyjności w sektorze detalicznym, 
ale jednocześnie podkreśla znaczenie 
zapewnienia zrównoważonej reprezentacji, 
uwzględniającej zarówno dużych, jak i 
małych detalistów, spółdzielnie, 
dostawców i konsumentów, łączącej interes 
środowiskowy i społeczny;

Or. en

Poprawka 18
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
utworzenia przez Komisję stałej grupy ds. 
konkurencyjności w sektorze detalicznym, 
ale jednocześnie podkreśla znaczenie 
zapewnienia zrównoważonej reprezentacji, 
uwzględniającej zarówno dużych, jak i 
małych detalistów, spółdzielnie i 
konsumentów, łączącej interes 
środowiskowy i społeczny;

3. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
utworzenia przez Komisję stałej grupy ds. 
konkurencyjności w sektorze detalicznym, 
ale jednocześnie podkreśla znaczenie 
zapewnienia zrównoważonej reprezentacji, 
uwzględniającej zarówno dużych, jak i 
małych detalistów, spółdzielnie, 
dostawców i konsumentów, łączącej interes 
środowiskowy i społeczny;

Or. en

Poprawka 19
Catherine Stihler
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie przez Komisję eksperckiej 
grupy wysokiego szczebla ds. innowacji w 
sektorze detalicznym oraz wzywa Komisję, 
by rychło dokonała przeglądu przyszłych 
zaleceń tej grupy, tak by nadal wspierać 
przedsiębiorczość, zachęcać do innowacji 
oraz tworzyć miejsca pracy i wzrost w 
Europie;

Or. en

Poprawka 20
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. popiera organizowany przez Komisję 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów PE Okrągły Stół Rynku 
Detalicznego, który stanowi 
instytucjonalne forum służące utrzymaniu 
sektora detalicznego na wysokiej pozycji w 
hierarchii najważniejszych zagadnień 
politycznych UE, dokonaniu przeglądu 
postępów w realizacji odnośnych aspektów 
planu działania w sektorze detalicznym, 
przedstawianiu sprawozdań z prac stałej 
grupy ds. konkurencyjności w sektorze 
detalicznym oraz uaktualnianiu 
informacji na temat postępów 
dokonanych w ramach innych 
istniejących platform i mechanizmów 
nieformalnego dialogu; zwraca się do 
stałej grupy ds. konkurencyjności w 
sektorze detalicznym, aby ściśle 
współpracowała z Parlamentem 
Europejskim przy przygotowaniach 
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dorocznego Okrągłego Stołu Rynku 
Detalicznego;

Or. en

Poprawka 21
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
niepodejmowania środków w kontekście 
polityki oszczędnościowej, które 
podważają zaufanie konsumentów i 
bezpośrednio godzą w interes sektora 
detalicznego, takich jak podwyżka VAT 
lub podwyższenie opłat nakładanych na 
sklepy;

4. wzywa państwa członkowskie do 
niepodejmowania środków 
dyskryminacyjnych w kontekście polityki 
oszczędnościowej, które podważają 
zaufanie konsumentów i bezpośrednio 
godzą w interes sektora detalicznego, 
takich jak podwyżka VAT lub 
podwyższenie opłat nakładanych na 
sklepy; jest zaniepokojony w szczególności 
niektórymi przepisami krajowymi w 
dziedzinie handlu i opodatkowania, które 
mają wpływ na pewne sektory lub modele 
biznesowe i zakłócają konkurencję, gdyż 
oznaczają one de facto dyskryminację 
zagranicznych detalistów z UE; wzywa 
Komisję do podjęcia bardziej 
zdecydowanych działań w celu 
zapewnienia pełnego wdrożenia 
prawodawstwa dotyczącego rynku 
wewnętrznego oraz prawa konkurencji, w 
tym dzięki zastosowaniu procedury 
przyspieszonej w postępowaniach w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 22
María Irigoyen Pérez
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
niepodejmowania środków w kontekście 
polityki oszczędnościowej, które 
podważają zaufanie konsumentów i 
bezpośrednio godzą w interes sektora 
detalicznego, takich jak podwyżka VAT
lub podwyższenie opłat nakładanych na 
sklepy;

4. wzywa państwa członkowskie do 
niepodejmowania środków w kontekście 
polityki oszczędnościowej, które 
podważają zaufanie konsumentów i 
bezpośrednio godzą w interes sektora 
detalicznego, takich jak podwyżka VAT,
podwyższenie opłat nakładanych na sklepy
oraz rodzaje i zmiana klasyfikacji 
produktów, blokowanie kredytów itd.;

Or. es

Poprawka 23
Roberta Angelilli

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
niepodejmowania środków w kontekście 
polityki oszczędnościowej, które 
podważają zaufanie konsumentów i 
bezpośrednio godzą w interes sektora 
detalicznego, takich jak podwyżka VAT 
lub podwyższenie opłat nakładanych na 
sklepy;

4. wzywa państwa członkowskie do 
niepodejmowania środków w kontekście 
polityki oszczędnościowej, które 
podważają zaufanie konsumentów i 
bezpośrednio godzą w interes sektora 
detalicznego, takich jak podwyżka VAT 
lub podwyższenie opłat nakładanych na 
sklepy; z wyżej wymienionych powodów 
należałoby przewidzieć harmonizację VAT 
na szczeblu wspólnotowym;

Or. it

Poprawka 24
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly, Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. wyraża zaniepokojenie, że restrykcyjne 
przepisy krajowe, rozbieżne wykładnie 
i niedostateczne egzekwowanie przepisów 
dotyczących rynku wewnętrznego 
utrudniają swobodny przepływ towarów i 
usług w UE; podkreśla, że wymogi 
dotyczące dodatkowych badań i 
rejestracji, nieuznawanie świadectw i 
norm, terytorialne ograniczenia dostaw i 
tym podobne środki są źródłem 
dodatkowych kosztów dla konsumentów i 
detalistów, w szczególności dla MŚP, a 
tym samym pozbawiają Europejczyków 
możliwości odniesienia pełnych korzyści z 
jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 25
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. domaga się silnych środków 
egzekwowania przepisów, aby wywierać 
stałą presję na państwa członkowskie, 
które nie wdrożyły dyrektywy usługowej;

Or. en

Poprawka 26
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4b. domaga się rozszerzenia zakresu tabeli 
wyników rynku wewnętrznego, tak aby 
obejmowała ona wdrożenie dyrektywy 
usługowej;

Or. en

Poprawka 27
Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do nadania najwyższego priorytetu 
politycznego sektorowi detalicznemu, 
który stanowi ważny filar jednolitego 
rynku, w tym także jednolitego rynku 
cyfrowego, oraz do usunięcia praktycznych 
przeszkód utrudniających detalistom pełne 
korzystanie z rynku wewnętrznego;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do nadania najwyższego priorytetu 
politycznego sektorowi detalicznemu, 
który stanowi ważny filar jednolitego 
rynku, w tym także jednolitego rynku 
cyfrowego, oraz do usunięcia 
regulacyjnych i praktycznych przeszkód 
utrudniających detalistom pełne 
korzystanie z rynku wewnętrznego;
ponadto wzywa Komisję, aby w celu 
poprawy zarządzania stosowała politykę 
zerowej tolerancji wobec państw 
członkowskich, które niewłaściwie 
wdrażają zasady jednolitego rynku, o ile to 
konieczne za pomocą postępowań o 
naruszenie przepisów;

Or. de

Poprawka 28
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do nadania najwyższego priorytetu 
politycznego sektorowi detalicznemu, 
który stanowi ważny filar jednolitego 
rynku, w tym także jednolitego rynku 
cyfrowego, oraz do usunięcia praktycznych 
przeszkód utrudniających detalistom pełne 
korzystanie z rynku wewnętrznego;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do nadania najwyższego priorytetu 
politycznego sektorowi detalicznemu, 
który stanowi ważny filar jednolitego 
rynku, w tym także jednolitego rynku 
cyfrowego, oraz do usunięcia praktycznych 
przeszkód utrudniających detalistom pełne 
korzystanie z rynku wewnętrznego; uważa, 
że prawodawstwo dotyczące rynku 
detalicznego powinno być w większym 
stopniu oparte na dowodach, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o konieczność odpowiedniej 
analizy i zrozumienia jego skutków dla 
małych przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 29
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do nadania najwyższego priorytetu 
politycznego sektorowi detalicznemu, 
który stanowi ważny filar jednolitego 
rynku, w tym także jednolitego rynku 
cyfrowego, oraz do usunięcia praktycznych 
przeszkód utrudniających detalistom pełne 
korzystanie z rynku wewnętrznego;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do nadania najwyższego priorytetu 
politycznego sektorowi detalicznemu, 
który stanowi ważny filar jednolitego 
rynku, w tym także jednolitego rynku 
cyfrowego, oraz do usunięcia praktycznych 
przeszkód – zwłaszcza administracyjnych i 
biurokratycznych – hamujących 
inicjowanie, rozwój i ciągłość działalności 
przedsiębiorczej oraz utrudniających 
detalistom i przedsiębiorcom pełne 
korzystanie z rynku wewnętrznego;

Or. es
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Poprawka 30
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zwraca się do państw członkowskich, 
aby transponowały przepisy dotyczące 
rynku wewnętrznego w sposób spójny i 
konsekwentny, a także aby zapewniły 
rzeczywiste wzajemne uznawanie dóbr i 
usług, usunęły elementy, które się 
powielają, a także zmniejszyły obciążenia 
administracyjne i bariery regulacyjne, 
które mogą utrudniać wzrost i tworzenie 
miejsc pracy; wzywa państwa 
członkowskie do pełnego i prawidłowego 
wdrażania zasad i przepisów rynku 
wewnętrznego – w szczególności pakietu 
towarowego, dyrektywy usługowej, 
dyrektywy w sprawie opóźnień w 
płatnościach, dyrektywy o handlu 
elektronicznym, programu „Small 
Business Act” oraz dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych;

Or. en

Poprawka 31
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. zachęca federacje przedsiębiorstw i 
stowarzyszenia konsumentów, aby 
zapewniały zainteresowanym stronom 
więcej informacji, szkoleń i porad 
prawnych w zakresie przysługujących tym 
stronom praw i dostępnych im 
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instrumentów służących rozwiązywaniu 
problemów, takich jak SOLVIT, oraz aby 
wspierały wzajemną wymianę najlepszych 
praktyk;

Or. en

Poprawka 32
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
opracowania przez Komisję instrumentów 
ułatwiających konsumentom dostęp do 
przejrzystych i wiarygodnych informacji 
na temat cen, jakości i zrównoważonego 
charakteru towarów i usług; zachęca 
Komisję do utworzenia łatwo dostępnej 
bazy danych, zawierającej wszystkie unijne 
i krajowe wymogi dotyczące 
etykietowania; jednocześnie ostrzega przed 
tworzeniem coraz większej liczby etykiet i
ustalania coraz większej liczby wymogów 
dotyczących etykietowania oraz wzywa do 
uproszczenia, najlepiej poprzez połączenie 
różnych aspektów zrównoważenia 
społecznego i środowiskowego w ramach 
jednej etykiety, niwelujące różnice 
pomiędzy obowiązkowymi krajowymi 
wymogami dotyczącymi etykietowania;

6. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
opracowania przez Komisję instrumentów 
ułatwiających konsumentom dostęp do 
przejrzystych i wiarygodnych informacji 
na temat cen, jakości i zrównoważonego 
charakteru towarów i usług; zachęca 
Komisję do utworzenia łatwo dostępnej 
bazy danych, zawierającej wszystkie unijne 
i krajowe wymogi dotyczące 
etykietowania; jednocześnie ostrzega przed 
tworzeniem coraz większej liczby etykiet i
ustalaniem coraz większej liczby 
wymogów dotyczących etykietowania oraz 
wzywa do uproszczenia, m.in. poprzez
zniwelowanie różnic między
obowiązkowymi krajowymi wymogami 
dotyczącymi etykietowania oraz 
ustanowienie w stosownych przypadkach 
wspólnych kryteriów/poziomów 
odniesienia na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 33
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
opracowania przez Komisję instrumentów 
ułatwiających konsumentom dostęp do 
przejrzystych i wiarygodnych informacji 
na temat cen, jakości i zrównoważonego 
charakteru towarów i usług; zachęca 
Komisję do utworzenia łatwo dostępnej 
bazy danych, zawierającej wszystkie unijne 
i krajowe wymogi dotyczące 
etykietowania; jednocześnie ostrzega przed 
tworzeniem coraz większej liczby etykiet i 
ustalania coraz większej liczby wymogów 
dotyczących etykietowania oraz wzywa do 
uproszczenia, najlepiej poprzez połączenie 
różnych aspektów zrównoważenia 
społecznego i środowiskowego w ramach 
jednej etykiety, niwelujące różnice 
pomiędzy obowiązkowymi krajowymi 
wymogami dotyczącymi etykietowania;

6. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
opracowania przez Komisję instrumentów 
ułatwiających konsumentom dostęp do 
przejrzystych, porównywalnych i 
wiarygodnych informacji na temat cen, 
jakości i zrównoważonego charakteru 
towarów i usług; zachęca Komisję do 
utworzenia łatwo dostępnej bazy danych, 
zawierającej wszystkie unijne i krajowe 
wymogi dotyczące etykietowania;
jednocześnie ostrzega przed tworzeniem 
coraz większej liczby etykiet i ustalania 
coraz większej liczby wymogów 
dotyczących etykietowania oraz wzywa do 
uproszczenia, najlepiej poprzez połączenie 
różnych aspektów zrównoważenia 
społecznego i środowiskowego w ramach 
jednej etykiety, niwelujące różnice 
pomiędzy obowiązkowymi krajowymi 
wymogami dotyczącymi etykietowania;

Or. en

Poprawka 34
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
opracowania przez Komisję instrumentów 
ułatwiających konsumentom dostęp do 
przejrzystych i wiarygodnych informacji 
na temat cen, jakości i zrównoważonego 
charakteru towarów i usług; zachęca 
Komisję do utworzenia łatwo dostępnej 
bazy danych, zawierającej wszystkie unijne 
i krajowe wymogi dotyczące 
etykietowania; jednocześnie ostrzega przed 
tworzeniem coraz większej liczby etykiet i 
ustalania coraz większej liczby wymogów 

6. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
opracowania przez Komisję instrumentów 
ułatwiających konsumentom dostęp do 
przejrzystych, zrozumiałych i 
wiarygodnych informacji na temat cen, 
jakości i zrównoważonego charakteru 
towarów i usług; zachęca Komisję do 
utworzenia łatwo dostępnej bazy danych, 
zawierającej wszystkie unijne i krajowe 
wymogi dotyczące etykietowania;
jednocześnie ostrzega przed tworzeniem 
coraz większej liczby etykiet i ustalania 
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dotyczących etykietowania oraz wzywa do 
uproszczenia, najlepiej poprzez połączenie 
różnych aspektów zrównoważenia 
społecznego i środowiskowego w ramach 
jednej etykiety, niwelujące różnice 
pomiędzy obowiązkowymi krajowymi 
wymogami dotyczącymi etykietowania;

coraz większej liczby wymogów 
dotyczących etykietowania oraz wzywa do 
uproszczenia, najlepiej poprzez połączenie 
różnych aspektów zrównoważenia 
społecznego i środowiskowego w ramach 
jednej etykiety, niwelujące różnice 
pomiędzy obowiązkowymi krajowymi 
wymogami dotyczącymi etykietowania;

Or. es

Poprawka 35
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o uzupełnienie jej 
planu działania o szereg działań 
wspierających niezależnych detalistów, na 
przykład: zachęcanie do stosowania 
zasady „adoptuj sklep” (ang. adopt-a-
shop), w myśl której duzi detaliści działają 
w charakterze mentorów mniejszych 
sklepów w swoim bezpośrednim 
sąsiedztwie; promowanie grup 
niezależnych detalistów, w tym 
spółdzielni, które czerpią korzyści z 
wzajemnej pomocy i pewnego rodzaju 
ekonomii skali, zachowując jednocześnie 
pełną niezależność; respektowanie prawa 
samorządów lokalnych i regionalnych do 
stymulowania w określonych obszarach 
handlowych (np. w obrębie głównych ulic 
handlowych) klimatu przyjaznego małym,
niezależnym sklepom poprzez obniżanie w 
ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego cen energii i dzierżawy, 
wprowadzanie specjalnych korzystnych 
stawek opłat lokalnych dla małych 
przedsiębiorstw oraz niezależnych 
detalistów, a także promowanie 
współpracy pomiędzy różnymi sklepami w 

7. zwraca uwagę, że rozwój sektora 
detalicznego zależy od preferencji 
konsumentów; zwraca się do Komisji o 
uzupełnienie jej planu działania o szereg 
działań wspierających niezależnych 
detalistów, promowanie grup niezależnych 
detalistów, w tym spółdzielni, które czerpią 
korzyści z wzajemnej pomocy i pewnego 
rodzaju ekonomii skali, zachowując 
jednocześnie pełną niezależność, a także 
promowanie współpracy pomiędzy 
różnymi sklepami w danej okolicy;
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danej okolicy;

Or. en

Poprawka 36
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o uzupełnienie jej 
planu działania o szereg działań 
wspierających niezależnych detalistów, na 
przykład: zachęcanie do stosowania zasady
„adoptuj sklep” (ang. adopt-a-shop), w 
myśl której duzi detaliści działają w 
charakterze mentorów mniejszych sklepów 
w swoim bezpośrednim sąsiedztwie;
promowanie grup niezależnych detalistów, 
w tym spółdzielni, które czerpią korzyści z 
wzajemnej pomocy i pewnego rodzaju 
ekonomii skali, zachowując jednocześnie 
pełną niezależność; respektowanie prawa 
samorządów lokalnych i regionalnych do 
stymulowania w określonych obszarach 
handlowych (np. w obrębie głównych ulic 
handlowych) klimatu przyjaznego małym, 
niezależnym sklepom poprzez obniżanie w 
ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego cen energii i dzierżawy, 
wprowadzanie specjalnych korzystnych 
stawek opłat lokalnych dla małych 
przedsiębiorstw oraz niezależnych 
detalistów, a także promowanie 
współpracy pomiędzy różnymi sklepami w 
danej okolicy;

7. zachęca władze lokalne do promowania 
działań mających na celu zapewnienie 
niezależnym detalistom równego dostępu 
oraz równych szans, przy pełnym 
poszanowaniu zasad wolnej i uczciwej 
konkurencji; działania te obejmują na 
przykład: zachęcanie do stosowania zasady
„adoptuj sklep” (ang. adopt-a-shop), w 
myśl której duzi detaliści działają w 
charakterze mentorów mniejszych sklepów 
w swoim bezpośrednim sąsiedztwie;
promowanie grup niezależnych detalistów, 
w tym spółdzielni, które czerpią korzyści z 
wzajemnej pomocy i pewnego rodzaju 
ekonomii skali, zachowując jednocześnie 
pełną niezależność; wspieranie partnerstw 
publiczno-prywatnych, na przykład w 
dziedzinie energii lub budowy obiektów 
handlu detalicznego, aby stworzyć 
przyjazny klimat dla MŚP i usunąć 
bariery dla działalności gospodarczej;

Or. en

Poprawka 37
Malcolm Harbour
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o uzupełnienie jej 
planu działania o szereg działań 
wspierających niezależnych detalistów, na 
przykład: zachęcanie do stosowania zasady
„adoptuj sklep” (ang. adopt-a-shop), w 
myśl której duzi detaliści działają w 
charakterze mentorów mniejszych sklepów 
w swoim bezpośrednim sąsiedztwie;
promowanie grup niezależnych detalistów, 
w tym spółdzielni, które czerpią korzyści z 
wzajemnej pomocy i pewnego rodzaju 
ekonomii skali, zachowując jednocześnie 
pełną niezależność; respektowanie prawa 
samorządów lokalnych i regionalnych do 
stymulowania w określonych obszarach 
handlowych (np. w obrębie głównych ulic 
handlowych) klimatu przyjaznego małym, 
niezależnym sklepom poprzez obniżanie w 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 
cen energii i dzierżawy, wprowadzanie 
specjalnych korzystnych stawek opłat 
lokalnych dla małych przedsiębiorstw oraz 
niezależnych detalistów, a także 
promowanie współpracy pomiędzy 
różnymi sklepami w danej okolicy;

7. zwraca się do Komisji o uzupełnienie jej 
planu działania o szereg działań 
wspierających niezależnych detalistów, na 
przykład: zachęcanie do stosowania zasady
„adoptuj sklep” (ang. adopt-a-shop), w 
myśl której duzi detaliści działają w 
charakterze mentorów mniejszych sklepów 
w tej samej lokalizacji, szczególnie tych 
nowo powstałych; promowanie grup 
niezależnych detalistów, w tym 
spółdzielni, które czerpią korzyści z 
wzajemnej pomocy i pewnego rodzaju 
ekonomii skali, zachowując jednocześnie 
pełną niezależność; propagowanie prawa 
samorządów lokalnych i regionalnych do 
stymulowania klimatu przyjaznego małym, 
niezależnym sklepom, które przeważnie 
funkcjonują w centrach miast, poprzez 
obniżanie w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego cen energii i 
dzierżawy, wprowadzanie specjalnych 
korzystnych stawek opłat lokalnych dla 
małych przedsiębiorstw oraz niezależnych 
detalistów, przy zachowaniu zgodności z 
obowiązującymi przepisami UE w zakresie 
pomocy państwa, konkurencji oraz 
zamówień publicznych na rynku 
wewnętrznym, a także promowanie 
współpracy pomiędzy różnymi sklepami w 
danej okolicy;

Or. en

Poprawka 38
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o uzupełnienie jej 
planu działania o szereg działań 
wspierających niezależnych detalistów, na 
przykład: zachęcanie do stosowania zasady 
„adoptuj sklep” (ang. adopt-a-shop), w 
myśl której duzi detaliści działają w 
charakterze mentorów mniejszych sklepów 
w swoim bezpośrednim sąsiedztwie; 
promowanie grup niezależnych detalistów, 
w tym spółdzielni, które czerpią korzyści z 
wzajemnej pomocy i pewnego rodzaju 
ekonomii skali, zachowując jednocześnie 
pełną niezależność; respektowanie prawa 
samorządów lokalnych i regionalnych do 
stymulowania w określonych obszarach 
handlowych (np. w obrębie głównych ulic 
handlowych) klimatu przyjaznego małym, 
niezależnym sklepom poprzez obniżanie w 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 
cen energii i dzierżawy, wprowadzanie 
specjalnych korzystnych stawek opłat 
lokalnych dla małych przedsiębiorstw oraz 
niezależnych detalistów, a także 
promowanie współpracy pomiędzy 
różnymi sklepami w danej okolicy;

7. zwraca się do Komisji o uzupełnienie jej 
planu działania o szereg działań 
wspierających niezależnych detalistów, na 
przykład: zachęcanie do stosowania zasady 
„adoptuj sklep” (ang. adopt-a-shop), w 
myśl której duzi detaliści działają w 
charakterze mentorów mniejszych sklepów 
w swoim bezpośrednim sąsiedztwie; 
promowanie grup niezależnych detalistów, 
w tym spółdzielni, które czerpią korzyści z 
wzajemnej pomocy i pewnego rodzaju 
ekonomii skali, zachowując jednocześnie 
pełną niezależność; respektowanie prawa 
samorządów lokalnych i regionalnych do 
stymulowania w określonych obszarach 
handlowych (np. w obrębie głównych ulic 
handlowych) klimatu przyjaznego małym, 
niezależnym sklepom poprzez obniżanie w 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 
cen energii i dzierżawy, wprowadzanie 
specjalnych korzystnych stawek opłat 
lokalnych dla małych przedsiębiorstw oraz 
niezależnych detalistów, a także 
promowanie współpracy pomiędzy 
różnymi sklepami w danej okolicy; 
popieranie idei zdematerializowanej 
galerii handlowej grupującej niezależnych 
detalistów z tego samego obszaru 
działalności i osiągalnej na odległość, 
poprzez bezpieczne łącze internetowe, przy 
oferowaniu ewentualnie dostawy do 
domu; popieranie na obszarach wiejskich 
handlu obwoźnego;

Or. fr

Poprawka 39
Roberta Angelilli

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o uzupełnienie jej 
planu działania o szereg działań 
wspierających niezależnych detalistów, na 
przykład: zachęcanie do stosowania zasady
„adoptuj sklep” (ang. adopt-a-shop), w 
myśl której duzi detaliści działają w 
charakterze mentorów mniejszych sklepów 
w swoim bezpośrednim sąsiedztwie;
promowanie grup niezależnych detalistów, 
w tym spółdzielni, które czerpią korzyści z 
wzajemnej pomocy i pewnego rodzaju 
ekonomii skali, zachowując jednocześnie 
pełną niezależność; respektowanie prawa 
samorządów lokalnych i regionalnych do 
stymulowania w określonych obszarach 
handlowych (np. w obrębie głównych ulic 
handlowych) klimatu przyjaznego małym, 
niezależnym sklepom poprzez obniżanie w 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
cen energii i dzierżawy, wprowadzanie 
specjalnych korzystnych stawek opłat 
lokalnych dla małych przedsiębiorstw oraz 
niezależnych detalistów, a także 
promowanie współpracy pomiędzy 
różnymi sklepami w danej okolicy;

7. zwraca się do Komisji o uzupełnienie jej 
planu działania o szereg działań 
wspierających niezależnych detalistów, na 
przykład: zachęcanie do stosowania zasady
„adoptuj sklep” (ang. adopt-a-shop), w 
myśl której duzi detaliści działają w 
charakterze mentorów mniejszych sklepów 
w swoim bezpośrednim sąsiedztwie;
promowanie grup niezależnych detalistów, 
w tym spółdzielni, które czerpią korzyści z 
wzajemnej pomocy i pewnego rodzaju 
ekonomii skali, zachowując jednocześnie 
pełną niezależność; respektowanie prawa 
samorządów lokalnych i regionalnych do 
stymulowania w określonych obszarach 
handlowych (np. w obrębie głównych ulic 
handlowych) klimatu przyjaznego małym, 
niezależnym sklepom poprzez obniżanie
cen energii - również w przypadku 
podświetlanych w nocy szyldów 
sklepowych - i dzierżawy w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego, 
wprowadzanie specjalnych korzystnych 
stawek opłat lokalnych dla małych 
przedsiębiorstw oraz niezależnych 
detalistów, a także promowanie 
współpracy pomiędzy różnymi sklepami w 
danej okolicy;

Or. it

Poprawka 40
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję do rozpoczęcia w 
ramach planu działania działań mających 
na celu wspieranie innowacji, 
specjalizacji i konkurencyjności handlu 
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detalicznego; do rozwijania targowisk 
miejskich i turystyki handlowej; do 
wspierania przedsiębiorców i 
przekazywania przedsiębiorstw z 
pokolenia na pokolenie; do tworzenia 
bezpiecznych warunków dla handlu;

Or. es

Poprawka 41
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ostrzega przed tendencją niektórych 
samorządów lokalnych i regionalnych do 
prowadzenia inwestycji na wielką skalę, 
takich jak centra i galerie handlowe 
zlokalizowane z dala od centrum miasta, 
biorąc pod uwagę to, że osiągnięto już 
poziom nasycenia, szczególnie w 
kontekście kryzysu ekonomicznego;
zauważa, że ceny dzierżawy w tego rodzaju 
centrach handlowych są zwykle zbyt 
wysokie dla małych, niezależnych sklepów 
i wzywa Komisję, we współpracy z 
państwami członkowskimi, do 
przeprowadzenia badania skutków 
ekonomicznych, społecznych i 
środowiskowych związanych z 
powstawaniem takich centrów 
handlowych;

8. przypomina, że choć koncentracja 
sklepów poza centrami miast może być 
wygodna dla niektórych konsumentów, 
może ona również stanowić wyzwanie, 
szczególnie dla ludzi starszych, osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej lub 
osób nieposiadających samochodu;
podkreśla, że przy opracowywaniu nowych 
dużych projektów w sektorze detalicznym 
należy znaleźć właściwą równowagę, aby 
zadbać o to, by centra handlowe nadal 
były napędami wzrostu, tworzenia miejsc 
pracy i trwałego rozwoju, a jednocześnie 
zapewnić odpowiednie warunki dostępu 
do rynku dla małych sklepów, tak aby 
konsumenci mogli korzystać z szerokiej 
oferty detalicznej i mieli rzeczywistą 
swobodę wyboru;

Or. en

Poprawka 42
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 8



PE519.470v01-00 26/55 AM\1002617PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

8. ostrzega przed tendencją niektórych 
samorządów lokalnych i regionalnych do 
prowadzenia inwestycji na wielką skalę, 
takich jak centra i galerie handlowe 
zlokalizowane z dala od centrum miasta, 
biorąc pod uwagę to, że osiągnięto już 
poziom nasycenia, szczególnie w 
kontekście kryzysu ekonomicznego;
zauważa, że ceny dzierżawy w tego 
rodzaju centrach handlowych są zwykle 
zbyt wysokie dla małych, niezależnych 
sklepów i wzywa Komisję, we współpracy 
z państwami członkowskimi, do 
przeprowadzenia badania skutków 
ekonomicznych, społecznych i 
środowiskowych związanych z 
powstawaniem takich centrów 
handlowych;

8. zauważa, że ceny dzierżawy w centrach 
handlowych są zwykle zbyt wysokie dla 
małych, niezależnych sklepów i wzywa 
Komisję, we współpracy z państwami 
członkowskimi, do przeprowadzenia 
badania skutków ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych związanych 
z powstawaniem takich centrów 
handlowych;

Or. en

Poprawka 43
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ostrzega przed tendencją niektórych 
samorządów lokalnych i regionalnych do 
prowadzenia inwestycji na wielką skalę, 
takich jak centra i galerie handlowe 
zlokalizowane z dala od centrum miasta, 
biorąc pod uwagę to, że osiągnięto już 
poziom nasycenia, szczególnie w 
kontekście kryzysu ekonomicznego;
zauważa, że ceny dzierżawy w tego 
rodzaju centrach handlowych są zwykle 
zbyt wysokie dla małych, niezależnych 
sklepów i wzywa Komisję, we współpracy 
z państwami członkowskimi, do 
przeprowadzenia badania skutków 

8. ostrzega przed tendencją niektórych 
samorządów lokalnych i regionalnych do 
prowadzenia oraz wyrażania zgód na 
inwestycje na wielką skalę, takich jak 
centra i galerie handlowe zlokalizowane z 
dala od centrum miasta, biorąc pod uwagę 
to, że w wielu regionach osiągnięto już 
poziom nasycenia, szczególnie w 
kontekście kryzysu ekonomicznego;
zauważa, że ceny dzierżawy w tego 
rodzaju centrach handlowych są zwykle 
zbyt wysokie dla małych, niezależnych 
sklepów i wzywa Komisję, we współpracy 
z państwami członkowskimi, do 



AM\1002617PL.doc 27/55 PE519.470v01-00

PL

ekonomicznych, społecznych i 
środowiskowych związanych z 
powstawaniem takich centrów 
handlowych;

przeprowadzenia badania skutków 
ekonomicznych, społecznych i 
środowiskowych związanych z 
powstawaniem takich centrów 
handlowych;

Or. pl

Poprawka 44
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uznaje prawo samorządów lokalnych do
zabraniania tworzenia nowych centrów 
handlowych i hipermarketów, w sytuacji 
gdy wiążą się z tym negatywne skutki 
społeczne lub środowiskowe i zachęca
państwa członkowskie do wprowadzania 
szczegółowych przepisów zapewniających
różnorodność sklepów, niezbędną dla 
zachowania atrakcyjności obszarów 
handlowych, w szczególności w centrach 
miast;

9. uznaje kompetencje władz lokalnych w 
zakresie miejskiego planowania 
przestrzennego; podkreśla jednak, że 
miejskie planowanie przestrzenne nie 
powinno być wykorzystywane jako 
pretekst do ograniczania swobody 
przedsiębiorczości; w tym kontekście 
przypomina o znaczeniu należytego 
egzekwowania dyrektywy usługowej;
wzywa państwa członkowskie do usunięcia 
barier dla swobody przemieszczania się i 
otwarcia swoich rynków, aby pobudzać 
konkurencyjność i promować
różnorodność sklepów, niezbędną dla 
zachowania atrakcyjności obszarów 
handlowych, w szczególności w centrach 
miast;

Or. en

Poprawka 45
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. uznaje prawo samorządów lokalnych do 
zabraniania tworzenia nowych centrów 
handlowych i hipermarketów, w sytuacji 
gdy wiążą się z tym negatywne skutki 
społeczne lub środowiskowe i zachęca 
państwa członkowskie do wprowadzania 
szczegółowych przepisów zapewniających 
różnorodność sklepów, niezbędną dla 
zachowania atrakcyjności obszarów 
handlowych, w szczególności w centrach 
miast;

9. uznaje prawo samorządów lokalnych do 
zabraniania tworzenia nowych centrów 
handlowych i hipermarketów, w sytuacji 
gdy wiążą się z tym negatywne skutki 
społeczne lub środowiskowe;

Or. en

Poprawka 46
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uznaje prawo samorządów lokalnych do 
zabraniania tworzenia nowych centrów 
handlowych i hipermarketów, w sytuacji 
gdy wiążą się z tym negatywne skutki 
społeczne lub środowiskowe i zachęca 
państwa członkowskie do wprowadzania 
szczegółowych przepisów zapewniających 
różnorodność sklepów, niezbędną dla 
zachowania atrakcyjności obszarów 
handlowych, w szczególności w centrach 
miast;

9. uznaje prawo samorządów lokalnych do 
zabraniania tworzenia nowych centrów 
handlowych i hipermarketów, w sytuacji 
gdy wiążą się z tym negatywne skutki 
społeczne lub środowiskowe i zachęca 
państwa członkowskie do wprowadzania 
szczegółowych przepisów zapewniających 
poprawę możliwości małych detalistów w 
zakresie dostępu do rynku oraz
różnorodność sklepów, ponieważ są one 
niezbędne dla zachowania atrakcyjności 
obszarów handlowych, w szczególności w 
centrach miast;

Or. de

Poprawka 47
Malcolm Harbour
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla istotną rolę partnerstw 
publiczno-prywatnych w zapewnianiu 
czystych, bezpiecznych i łatwo dostępnych 
obszarów handlowych w centrach miast, 
między innymi poprzez eliminowanie 
negatywnych skutków pustostanów w 
obszarach handlowych, np. udostępnianie 
tych lokalizacji nowopowstałym 
przedsiębiorstwom po obniżonych cenach 
dzierżawy;

10. podkreśla istotną rolę partnerstw 
publiczno-prywatnych w zapewnianiu 
czystych, bezpiecznych i łatwo dostępnych 
obszarów handlowych w centrach miast, 
między innymi poprzez eliminowanie 
negatywnych skutków pustostanów w 
obszarach handlowych, np. udostępnianie 
tych lokalizacji nowopowstałym 
przedsiębiorstwom po obniżonych cenach 
dzierżawy, przy zachowaniu zgodności z 
obowiązującymi przepisami UE 
dotyczącymi pomocy państwa i zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 48
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że w związku z rosnącym 
znaczeniem e-handlu przed sklepami stoją 
nowe wyzwania, które sprawiają, że 
strategie wielokanałowej sprzedaży jeszcze 
bardziej zyskują na znaczeniu; w związku z 
powyższym wyraża zaniepokojenie, w 
kontekście społecznej roli handlu
detalicznego, że e-handel mógłby 
zdominować cały sektor detaliczny, tak jak 
to wydaje się mieć obecnie miejsce w 
sektorze audiowizualnym i w sektorze 
książek; zachęca detalistów do 
opracowania nowych modeli biznesowych
zwiększających potencjał doświadczenia 
zakupowego w ramach tradycyjnego 
handlu detalicznego, między innymi 
poprzez zwiększenie poziomu usług, 

11. zauważa, że błyskawiczny rozwój e-
handlu przyniósł znaczne korzyści 
konsumentom i firmom, jeżeli chodzi o 
innowacje, nowe możliwości rynkowe oraz 
wzrost, większy wybór, większą 
konkurencję i niższe ceny; zwraca jednak 
uwagę, że przed sklepami stoją nowe 
wyzwania, które sprawiają, że strategie 
wielokanałowej sprzedaży jeszcze bardziej 
zyskują na znaczeniu; mając na względzie 
społeczną i kulturową rolę sektora
detalicznego, zachęca detalistów do 
opracowania nowych modeli biznesowych
dla swojej bazy klientów online, a 
jednocześnie do zwiększenia potencjału
doświadczenia zakupowego w ramach 
tradycyjnego handlu detalicznego, między 
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zarówno przed- jak i posprzedażowych, 
oraz powiązanie prezentacji w internecie z 
personelem odpowiedzialnym za sprzedaż 
tradycyjną;

innymi poprzez zwiększenie poziomu 
usług, zarówno przed- jak i 
posprzedażowych;

Or. en

Poprawka 49
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że w związku z rosnącym 
znaczeniem e-handlu przed sklepami stoją 
nowe wyzwania, które sprawiają, że 
strategie wielokanałowej sprzedaży jeszcze 
bardziej zyskują na znaczeniu; w związku z 
powyższym wyraża zaniepokojenie, w 
kontekście społecznej roli handlu 
detalicznego, że e-handel mógłby 
zdominować cały sektor detaliczny, tak jak 
to wydaje się mieć obecnie miejsce w 
sektorze audiowizualnym i w sektorze 
książek; zachęca detalistów do 
opracowania nowych modeli biznesowych 
zwiększających potencjał doświadczenia 
zakupowego w ramach tradycyjnego 
handlu detalicznego, między innymi 
poprzez zwiększenie poziomu usług, 
zarówno przed- jak i posprzedażowych, 
oraz powiązanie prezentacji w internecie z 
personelem odpowiedzialnym za sprzedaż 
tradycyjną;

11. zauważa, że w związku z rosnącym 
znaczeniem e-handlu przed sklepami stoją 
nowe wyzwania, które sprawiają, że 
strategie wielokanałowej sprzedaży jeszcze 
bardziej zyskują na znaczeniu; zachęca 
detalistów do jak najpełniejszego 
wykorzystania innowacyjnych technologii 
oraz do opracowania nowych modeli 
biznesowych zwiększających potencjał 
doświadczenia zakupowego w ramach 
tradycyjnego handlu detalicznego, między 
innymi poprzez zwiększenie poziomu 
usług, zarówno przed- jak i 
posprzedażowych, oraz powiązanie 
prezentacji w internecie z personelem 
odpowiedzialnym za sprzedaż tradycyjną;

Or. en

Poprawka 50
Claudette Abela Baldacchino

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)



AM\1002617PL.doc 31/55 PE519.470v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

11a. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby wspierać e-handel; ubolewa 
jednak, że wśród celów nie ma celu 
zapewnienia dostępności towarów i usług 
online dla konsumentów we wszystkich 
krajach UE; wzywa Komisję, aby 
zaproponowała strategię 
uniemożliwiającą handlowcom 
przyjmowanie dyskryminacyjnych 
strategii w swoich praktykach e-handlu, a 
tym samym zadbała o to, by wszyscy 
obywatele europejscy mieli 
nieograniczony dostęp do 
transgranicznego handlu online;

Or. en

Poprawka 51
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że e-handel odgrywa 
istotną rolę w zapewnieniu konsumentom 
wyboru i dostępu do towarów i usług, 
szczególnie na odległych obszarach; 
podkreśla, że należy podjąć odpowiednie 
działania, aby rozwinąć jego pełny 
potencjał, w tym poprawić dostęp do 
internetu na najbardziej odległych 
obszarach Unii Europejskiej; popiera 
działania, o jakie zaapelowano w 
komunikacie Komisji w sprawie handlu 
elektronicznego z 2012 r., mające na celu 
zwiększenie zaufania, uproszczenie 
rejestracji domen za granicą, poprawę 
bezpieczeństwa płatności online i usług 
doręczeniowych, ułatwienie 
transgranicznego odzyskiwaniu długów, a 
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także sprawniejsze udzielanie 
konsumentom informacji o ich prawach, 
zwłaszcza w odniesieniu do anulowania 
transakcji i możliwości reklamacji;

Or. en

Poprawka 52
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. przypomina o znaczeniu 
eliminowania barier (językowych, 
administracyjnych i w dziedzinie 
informacji) ograniczających potencjał 
przedsiębiorczości w handlu 
transgranicznym online i podważających 
zaufanie konsumentów do jednolitego 
rynku;

Or. es

Poprawka 53
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję do rozwiązania 
kwestii opłaty interchange oraz do 
likwidacji tych zasad stosowanych przez 
system kart płatniczych, które wzmacniają 
antykonkurencyjne skutki tej opłaty; 
wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich, które już posiadają 
przejrzyste, konkurencyjne i innowacyjne 
systemy płatności, oraz do wykorzystania 
ich jako modelu najlepszych praktyk w 
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dalszych działaniach na rzecz tańszego i 
uczciwszego rynku płatności w Europie;

Or. en

Poprawka 54
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. z zadowoleniem przyjmuje w 
szczególności dobrowolne inicjatywy i 
zobowiązania podjęte przez detalistów i 
dostawców w zakresie zmniejszenia ilości 
marnowanej żywności;

Or. en

Poprawka 55
Roberta Angelilli

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12 a. przypomina o znaczeniu 
zabezpieczenia i ochrony sektora 
detalicznego na obszarach publicznych, 
gdyż składa się on głównie z tysięcy 
mikroprzedsiębiorstw rodzinnych a 
jednocześnie stanowi cechę 
charakterystyczną gospodarki 
europejskiej;

Or. it

Poprawka 56
Cornelis de Jong
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Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. docenia istotną rolę sektora 
detalicznego jako pracodawcy, który 
oferuje miejsca pracy zarówno dla osób 
wysoko wykwalifikowanych, jak i mniej 
wykwalifikowanych, i zdecydowanie 
wspiera sektor detaliczny w tej roli; 
podkreśla, że konkurencja między 
detalistami nie może doprowadzić do 
sytuacji, w której konkurencja dotyczyć 
będzie norm pracy lub wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 57
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przypomina o znaczeniu właściwego 
wdrażania obowiązujących przepisów 
prawa społecznego i prawa pracy; wyraża 
ubolewanie z powodu występowania 
wysokiego wskaźnika pracy 
nierejestrowanej, co skutkuje znacznym 
poziomem oszustw podatkowych i 
uniemożliwia ustanowienie równych 
warunków traktowania podmiotów 
handlowych na rynku wewnętrznym;

13. przypomina o znaczeniu właściwego 
wdrażania obowiązujących przepisów 
prawa społecznego i prawa pracy; wzywa 
do równości traktowania podmiotów 
handlowych na rynku wewnętrznym, tak 
by zwalczać pracę nierejestrowaną i 
oszustwa podatkowe i socjalne;

Or. fr

Poprawka 58
María Irigoyen Pérez
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przypomina o znaczeniu właściwego 
wdrażania obowiązujących przepisów 
prawa społecznego i prawa pracy; wyraża 
ubolewanie z powodu występowania 
wysokiego wskaźnika pracy 
nierejestrowanej, co skutkuje znacznym 
poziomem oszustw podatkowych i 
uniemożliwia ustanowienie równych 
warunków traktowania podmiotów 
handlowych na rynku wewnętrznym;

13. przypomina o znaczeniu właściwego 
wdrażania obowiązujących przepisów 
prawa społecznego i prawa pracy; wyraża 
ubolewanie z powodu występowania 
wysokiego wskaźnika pracy 
nierejestrowanej, co skutkuje znacznym 
poziomem oszustw podatkowych i 
uniemożliwia ustanowienie równych 
warunków traktowania podmiotów 
handlowych na rynku wewnętrznym;
zwraca uwagę na panujące warunki pracy 
i nadużycia, występujące w handlu 
detalicznym, które dotykają głównie 
kobiet, słabo wykwalifikowanych 
pracowników i imigrantów;

Or. es

Poprawka 59
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla znaczenie poprawy pozycji 
przedsiębiorstw i biegłości zawodowej w 
celu osiągnięcia zwiększenia zatrudnienia 
w sektorze i wzywa państwa członkowskie 
oraz Komisję do promowania integracji 
na rynku pracy tych grup społecznych, 
które mają największe trudności ze 
znalezieniem pracy;

Or. es

Poprawka 60
Morten Løkkegaard
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie pogorszeniem 
sytuacji franczyzobiorców jeżeli chodzi o 
ich prawa względem praw 
franczyzodawców oraz wzywa do 
zawierania przejrzystych i uczciwych 
umów; w szczególności zwraca uwagę 
Komisji i państw członkowskich na 
problemy, jakich doświadczają 
franczyzobiorcy, którzy chcą sprzedać 
swoje przedsiębiorstwa lub zmienić 
formułę biznesową, kontynuując 
jednocześnie aktywność w danym 
sektorze; wzywa Komisję do zbadania 
skutków długoterminowych klauzul o 
zakazie konkurencji, opcji kupna i zakazu 
multifranchisingu oraz do ponownego 
rozważenia w związku z tym obecnego 
wyłączenia z przepisów prawa 
konkurencji kontrahentów, których udział 
w rynku nie przekracza 30%;

skreślony

Or. en

Poprawka 61
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie pogorszeniem 
sytuacji franczyzobiorców jeżeli chodzi o 
ich prawa względem praw 
franczyzodawców oraz wzywa do 
zawierania przejrzystych i uczciwych 
umów; w szczególności zwraca uwagę 
Komisji i państw członkowskich na 
problemy, jakich doświadczają 
franczyzobiorcy, którzy chcą sprzedać 

14. przychylnie odnosi się do franczyzy, 
uznając ją za model biznesowy, który 
wspiera nowe firmy oraz 
odpowiedzialność małych firm; zwraca 
jednak uwagę, że w niektórych 
przypadkach warunki umów są 
nieuczciwe; wzywa zatem Komisję i 
państwa członkowskie do zadbania o 
właściwe stosowanie rozporządzenia nr 
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swoje przedsiębiorstwa lub zmienić 
formułę biznesową, kontynuując 
jednocześnie aktywność w danym 
sektorze; wzywa Komisję do zbadania 
skutków długoterminowych klauzul o 
zakazie konkurencji, opcji kupna i zakazu 
multifranchisingu oraz do ponownego 
rozważenia w związku z tym obecnego 
wyłączenia z przepisów prawa konkurencji 
kontrahentów, których udział w rynku nie 
przekracza 30%;

330/2010 w sprawie wyłączenia 
grupowego w odniesieniu do ograniczeń 
wertykalnych; w szczególności zwraca 
uwagę Komisji i państw członkowskich na 
problemy, jakich doświadczają 
franczyzobiorcy, którzy chcą sprzedać 
swoje przedsiębiorstwa lub zmienić 
formułę biznesową, kontynuując 
jednocześnie aktywność w danym 
sektorze; wzywa ponadto Komisję do 
zbadania skutków długoterminowych 
klauzul wyłączności, opcji kupna i zakazu 
multifranchisingu oraz obecnego 
wyłączenia z przepisów prawa konkurencji 
kontrahentów, których udział w rynku nie 
przekracza 30%;

Or. en

Poprawka 62
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża zaniepokojenie pogorszeniem 
sytuacji franczyzobiorców jeżeli chodzi o 
ich prawa względem praw 
franczyzodawców oraz wzywa do 
zawierania przejrzystych i uczciwych 
umów; w szczególności zwraca uwagę 
Komisji i państw członkowskich na 
problemy, jakich doświadczają 
franczyzobiorcy, którzy chcą sprzedać 
swoje przedsiębiorstwa lub zmienić 
formułę biznesową, kontynuując 
jednocześnie aktywność w danym 
sektorze; wzywa Komisję do zbadania 
skutków długoterminowych klauzul o 
zakazie konkurencji, opcji kupna i zakazu 
multifranchisingu oraz do ponownego 
rozważenia w związku z tym obecnego 
wyłączenia z przepisów prawa konkurencji 
kontrahentów, których udział w rynku nie 

14. wyraża zaniepokojenie pogorszeniem 
sytuacji franczyzobiorców, jeżeli chodzi o 
ich prawa względem praw 
franczyzodawców oraz wzywa do 
zawierania przejrzystych i uczciwych 
umów; w szczególności zwraca uwagę 
Komisji i państw członkowskich na 
problemy, jakich doświadczają 
franczyzobiorcy, którzy chcą sprzedać 
swoje przedsiębiorstwa lub zmienić 
formułę biznesową, kontynuując 
jednocześnie aktywność w danym 
sektorze; wzywa Komisję do zbadania 
zakazu mechanizmów narzucania cen w 
systemach franchisingu oraz skutków 
długoterminowych klauzul o zakazie 
konkurencji, opcji kupna i zakazu 
multifranchisingu oraz do ponownego 
rozważenia w związku z tym obecnego 
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przekracza 30%; wyłączenia z przepisów prawa konkurencji 
kontrahentów, których udział w rynku nie 
przekracza 30%;

Or. de

Poprawka 63
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. jest zaniepokojony szybkim rozwojem 
marek własnych; podkreśla, że marki 
własne należy rozwijać w taki sposób, aby 
ułatwić konsumentom wybór, szczególnie 
pod kątem przejrzystości, jakości 
informacji i różnorodności, oraz zapewnić 
MŚP wyraźne możliwości wprowadzania 
innowacyjnych rozwiązań i rozszerzania 
działalności;

Or. en

Poprawka 64
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wspiera prace Forum Wysokiego 
Szczebla do spraw Poprawy 
Funkcjonowania Łańcucha Dostaw 
Żywności oraz platformy ekspertów ds. 
praktyk w zakresie umów zawieranych 
między przedsiębiorstwami; jest zdania, że 
Parlament powinien niezwłocznie 
rozwiązać istniejące problemy związane z 
jego uczestnictwem w pracach Forum;
podkreśla, że nieuczciwe praktyki 

15. wspiera prace Forum Wysokiego 
Szczebla do spraw Poprawy 
Funkcjonowania Łańcucha Dostaw 
Żywności oraz platformy ekspertów ds. 
praktyk w zakresie umów zawieranych 
między przedsiębiorstwami; jest zdania, że 
Parlament powinien niezwłocznie 
rozwiązać istniejące problemy związane z 
jego uczestnictwem w pracach Forum;
podkreśla, że nieuczciwe praktyki 
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handlowe występują także w łańcuchu 
dostaw produktów niespożywczych i
wzywa Komisję oraz federacje 
przedsiębiorców do poszukiwania 
możliwości utworzenia nowego, otwartego 
forum skupiającego się na całym sektorze 
detalicznym;

handlowe występują także w łańcuchu 
dostaw produktów niespożywczych;
dlatego zwraca się do Komisji i federacji 
przedsiębiorców, aby przeprowadziły 
konstruktywny dialog międzysektorowy w 
ramach istniejących forów, w tym w 
ramach dorocznego Okrągłego Stołu 
Rynku Detalicznego oraz na forum grupy 
ds. konkurencyjności, którą ma powołać 
Komisja;

Or. en

Poprawka 65
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wspiera prace Forum Wysokiego 
Szczebla do spraw Poprawy 
Funkcjonowania Łańcucha Dostaw 
Żywności oraz platformy ekspertów ds. 
praktyk w zakresie umów zawieranych 
między przedsiębiorstwami; jest zdania, że 
Parlament powinien niezwłocznie 
rozwiązać istniejące problemy związane z 
jego uczestnictwem w pracach Forum;
podkreśla, że nieuczciwe praktyki 
handlowe występują także w łańcuchu 
dostaw produktów niespożywczych i 
wzywa Komisję oraz federacje 
przedsiębiorców do poszukiwania 
możliwości utworzenia nowego, otwartego 
forum skupiającego się na całym sektorze 
detalicznym;

15. wspiera prace Forum Wysokiego 
Szczebla do spraw Poprawy 
Funkcjonowania Łańcucha Dostaw 
Żywności oraz platformy ekspertów ds. 
praktyk w zakresie umów zawieranych 
między przedsiębiorstwami; jest zdania, że 
Parlament powinien niezwłocznie 
rozwiązać istniejące problemy związane z 
jego uczestnictwem w pracach Forum;
podkreśla, że Komisja powinna nadal 
monitorować negatywne zdarzenia, 
szczególnie w łańcuchu dostaw żywności, 
aby podjąć dalsze działania; podkreśla, że 
nieuczciwe praktyki handlowe występują 
także w łańcuchu dostaw produktów 
niespożywczych i wzywa Komisję oraz 
federacje przedsiębiorców do 
poszukiwania możliwości utworzenia 
nowego, otwartego forum skupiającego się 
na całym sektorze detalicznym;

Or. en
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Poprawka 66
Catherine Stihler

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wspiera prace Forum Wysokiego 
Szczebla do spraw Poprawy 
Funkcjonowania Łańcucha Dostaw 
Żywności oraz platformy ekspertów ds. 
praktyk w zakresie umów zawieranych 
między przedsiębiorstwami; jest zdania, że 
Parlament powinien niezwłocznie 
rozwiązać istniejące problemy związane z 
jego uczestnictwem w pracach Forum;
podkreśla, że nieuczciwe praktyki 
handlowe występują także w łańcuchu 
dostaw produktów niespożywczych i 
wzywa Komisję oraz federacje 
przedsiębiorców do poszukiwania 
możliwości utworzenia nowego, otwartego 
forum skupiającego się na całym sektorze 
detalicznym;

15. wspiera prace Forum Wysokiego 
Szczebla do spraw Poprawy 
Funkcjonowania Łańcucha Dostaw 
Żywności oraz platformy ekspertów ds. 
praktyk w zakresie umów zawieranych 
między przedsiębiorstwami; jest zdania, że 
Parlament powinien niezwłocznie 
rozwiązać istniejące problemy związane z 
jego uczestnictwem w pracach Forum;
podkreśla, że nieuczciwe praktyki 
handlowe mają negatywny wpływ na 
pracowników, rolników i firmy w krajach 
trzecich i występują także w łańcuchu 
dostaw produktów niespożywczych i 
wzywa Komisję oraz federacje 
przedsiębiorców do poszukiwania 
możliwości utworzenia nowego, otwartego 
forum skupiającego się na całym sektorze 
detalicznym;

Or. en

Poprawka 67
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje zasady 
dobrych praktyk oraz listę przykładowych 
uczciwych i nieuczciwych praktyk w 
stosunkach pionowych w łańcuchu dostaw 
żywności, a także ramy służące wdrożeniu 
i egzekwowaniu tych zasad; podkreśla, że
jeśli te ramy miałyby nieść ze sobą 
praktyczne skutki, istotne jest włączenie 

16. z zadowoleniem przyjmuje zasady 
dobrych praktyk oraz listę przykładowych 
uczciwych i nieuczciwych praktyk w 
stosunkach pionowych w łańcuchu dostaw 
żywności, które mogą stanowić punkt 
wyjścia dla opracowania przez 
ustawodawców spójnego i prawnie 
egzekwowalnego zbioru zasad; podziela 
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wszystkich podmiotów łańcucha dostaw 
żywności, w tym organizacje rolników, a 
także przemysłu wytwórczego i branży 
dystrybucji hurtowej; wzywa Komisję do
dokonania przeglądu skutków tej 
dobrowolnej inicjatywy w ciągu dwóch lat 
od jej wejścia w życie i zaproponowania 
dodatkowych działań stosownie do 
potrzeb;

opinię stowarzyszeń handlowych, że
istnieje potrzeba egzekwowania przepisów, 
uważa jednak, że do osiągnięcia 
praktycznych skutków potrzebny jest
niezależny mechanizm egzekwowania 
przepisów; uważa, że mechanizm taki 
musi być wyposażony w prawo do 
nakładania sankcji, brać pod uwagę 
atmosferę lęku wśród dostawców oraz 
koordynować egzekwowanie przepisów w
różnych państwach członkowskich, aby ci, 
którzy nie przestrzegają przepisów, nie 
mogli uniknąć konsekwencji; zwraca się 
do Komisji, by uznała, że dobrowolna 
inicjatywa zaproponowana przez 
stowarzyszenia handlowe będzie 
nieskuteczna, jeżeli nie będzie istniał 
wiążący prawnie mechanizm 
egzekwowania przepisów, i zachęca
Komisję do niezwłocznego
zaproponowania dodatkowych działań;

Or. en

Poprawka 68
Catherine Stihler

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje zasady 
dobrych praktyk oraz listę przykładowych 
uczciwych i nieuczciwych praktyk w 
stosunkach pionowych w łańcuchu dostaw 
żywności, a także ramy służące wdrożeniu 
i egzekwowaniu tych zasad; podkreśla, że
jeśli te ramy miałyby nieść ze sobą
praktyczne skutki, istotne jest włączenie
wszystkich podmiotów łańcucha dostaw 
żywności, w tym organizacje rolników, a 
także przemysłu wytwórczego i branży 
dystrybucji hurtowej; wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu skutków tej 
dobrowolnej inicjatywy w ciągu dwóch lat

16. z zadowoleniem przyjmuje zasady 
dobrych praktyk oraz listę przykładowych 
uczciwych i nieuczciwych praktyk w 
stosunkach pionowych w łańcuchu dostaw 
żywności, a także ramy służące wdrożeniu 
i egzekwowaniu tych zasad; podziela 
opinię stowarzyszeń handlowych, że 
istnieje potrzeba egzekwowania przepisów, 
i podkreśla, że jeżeli mechanizm 
egzekwowania przepisów ma przynieść
praktyczne skutki, musi on zostać uznany 
przez wszystkie podmioty łańcucha dostaw 
żywności i muszą w nim uczestniczyć 
wszystkie te podmioty, w tym organizacje 
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od jej wejścia w życie i zaproponowania 
dodatkowych działań stosownie do 
potrzeb;

rolników, a także przemysłu wytwórczego 
i branży dystrybucji hurtowej; uważa, że 
niezbędny jest niezależny mechanizm 
egzekwowania przepisów, posiadający 
prawo do nakładania sankcji, i wzywa 
Komisję do dokonania przeglądu
praktycznych skutków tej dobrowolnej 
inicjatywy w ciągu jednego roku od jej 
wejścia w życie i do niezwłocznego
zaproponowania dodatkowych działań 
stosownie do potrzeb;

Or. en

Poprawka 69
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje zasady 
dobrych praktyk oraz listę przykładowych 
uczciwych i nieuczciwych praktyk w 
stosunkach pionowych w łańcuchu dostaw 
żywności, a także ramy służące wdrożeniu 
i egzekwowaniu tych zasad; podkreśla, że 
jeśli te ramy miałyby nieść ze sobą 
praktyczne skutki, istotne jest włączenie 
wszystkich podmiotów łańcucha dostaw 
żywności, w tym organizacje rolników, a 
także przemysłu wytwórczego i branży 
dystrybucji hurtowej; wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu skutków tej 
dobrowolnej inicjatywy w ciągu dwóch lat 
od jej wejścia w życie i zaproponowania 
dodatkowych działań stosownie do 
potrzeb;

16. z zadowoleniem przyjmuje zasady 
dobrych praktyk oraz listę przykładowych 
uczciwych i nieuczciwych praktyk w 
stosunkach pionowych w łańcuchu dostaw 
żywności, a także ramy służące wdrożeniu 
i egzekwowaniu tych zasad; podkreśla 
jednak, że jest to pierwszy krok, i podaje w 
wątpliwość skuteczność dobrowolnego 
zobowiązania; podkreśla, że jeśli te ramy 
miałyby nieść ze sobą praktyczne skutki, 
istotne jest włączenie wszystkich 
podmiotów łańcucha dostaw żywności, w 
tym organizacje rolników, a także 
przemysłu wytwórczego i branży 
dystrybucji hurtowej; zwraca się do 
Komisji, aby przeanalizowała 
przewidziane w prawodawstwie metody 
egzekwowania przepisów, takie jak 
sankcje, oraz zbadała możliwość 
ustanowienia instytucji niezależnego 
rzecznika praw, aby podjąć odpowiednie 
działania w związku z „atmosferą lęku” w 
łańcuchu dostaw żywności;
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Or. en

Poprawka 70
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje zasady 
dobrych praktyk oraz listę przykładowych 
uczciwych i nieuczciwych praktyk w 
stosunkach pionowych w łańcuchu dostaw 
żywności, a także ramy służące wdrożeniu 
i egzekwowaniu tych zasad; podkreśla, że 
jeśli te ramy miałyby nieść ze sobą 
praktyczne skutki, istotne jest włączenie 
wszystkich podmiotów łańcucha dostaw 
żywności, w tym organizacje rolników, a 
także przemysłu wytwórczego i branży 
dystrybucji hurtowej; wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu skutków tej 
dobrowolnej inicjatywy w ciągu dwóch lat 
od jej wejścia w życie i zaproponowania 
dodatkowych działań stosownie do 
potrzeb;

16. z zadowoleniem przyjmuje jako 
pierwszy krok zasady dobrych praktyk oraz 
listę przykładowych uczciwych i 
nieuczciwych praktyk w stosunkach 
pionowych w łańcuchu dostaw żywności, a 
także ramy służące wdrożeniu i 
egzekwowaniu tych zasad; podkreśla, że 
jeśli te ramy miałyby nieść ze sobą 
praktyczne skutki, istotne jest włączenie 
wszystkich podmiotów łańcucha dostaw 
żywności, w tym organizacje rolników, a 
także przemysłu wytwórczego i branży 
dystrybucji hurtowej;

Or. de

Poprawka 71
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje zasady 
dobrych praktyk oraz listę przykładowych 
uczciwych i nieuczciwych praktyk w 
stosunkach pionowych w łańcuchu dostaw 
żywności, a także ramy służące wdrożeniu 
i egzekwowaniu tych zasad; podkreśla, że 

16. z zadowoleniem przyjmuje zasady 
dobrych praktyk oraz listę przykładowych 
uczciwych i nieuczciwych praktyk w 
stosunkach pionowych w łańcuchu dostaw 
żywności, a także ramy służące wdrożeniu 
i egzekwowaniu tych zasad; wzywa 
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jeśli te ramy miałyby nieść ze sobą 
praktyczne skutki, istotne jest włączenie 
wszystkich podmiotów łańcucha dostaw 
żywności, w tym organizacje rolników, a 
także przemysłu wytwórczego i branży 
dystrybucji hurtowej; wzywa Komisję do
dokonania przeglądu skutków tej 
dobrowolnej inicjatywy w ciągu dwóch lat 
od jej wejścia w życie i zaproponowania 
dodatkowych działań stosownie do 
potrzeb;

wszystkie zainteresowane strony do 
niezwłocznego zastosowania tych zasad i 
ram oraz do jak najszybszego osiągnięcia 
wyników; podkreśla, że jeśli te ramy 
miałyby nieść ze sobą praktyczne skutki, 
istotne jest włączenie wszystkich 
podmiotów łańcucha dostaw żywności, w 
tym organizacje rolników, a także 
przemysłu wytwórczego i branży 
dystrybucji hurtowej; wzywa Komisję do
dokonywania regularnego przeglądu 
skutków tej dobrowolnej inicjatywy, 
dokonania oceny, czy niezbędne są 
dodatkowe działania, oraz przedstawienia 
wyników na forum wysokiego szczebla 
oraz w ramach Okrągłego Stołu Rynku 
Detalicznego;

Or. en

Poprawka 72
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zwraca uwagę, że problemy związane 
z pionowymi stosunkami handlowymi 
wynikają również z selektywnych i 
wyłącznych zasad dystrybucji w handlu 
detalicznym towarami markowymi; wzywa 
zatem Komisję i państwa członkowskie do 
ochrony praw detalistów i właścicieli 
sklepów posiadających bardziej 
ograniczoną siłę przetargową;

Or. en

Poprawka 73
Franz Obermayr
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Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16 a. zwraca jednak również uwagę 
Komisji na przewidywalny ograniczony 
efekt takiego podejścia, gdyż nie 
gwarantuje ono rozwiązania pewnych 
podstawowych problemów 
oligopolistycznej struktury rynku, które w 
tym przypadku polegają na małej liczbie 
bardzo dużych detalicznych sprzedawców 
żywności dokonujących zakupu wobec 
dużej liczby drobnych dostawców 
zajmujących się sprzedażą, i w związku z 
tym z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
różnych stowarzyszeń handlowych 
dotyczącą ustanowienia mechanizmu 
wdrażania;

Or. de

Poprawka 74
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16 b. wzywa Komisję, aby uznała 
podstawowy problem struktury rynku i 
pozycji rynkowej w łańcuchu dostaw
detalicznej sprzedaży żywności i obawy 
dostawców oraz uzupełniła dobrowolne 
inicjatywy o prawnie wiążący mechanizm 
wdrażania;

Or. de

Poprawka 75
Morten Løkkegaard



PE519.470v01-00 46/55 AM\1002617PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że słabszym uczestnikom rynku 
często trudniej jest zgłaszać przypadki 
nieuczciwych praktyk handlowych i 
podkreśla znaczącą rolę stowarzyszeń 
przedsiębiorców, które powinny mieć 
możliwość zgłaszania skarg w ich imieniu, 
przy zachowaniu poufności, do rzecznika 
lub arbitra, który powinien być 
uprawniony do podjęcia działań ex officio 
w przypadku powzięcia informacji o 
pewnych niepokojących tendencjach;

skreślony

Or. en

Poprawka 76
Catherine Stihler

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że słabszym uczestnikom rynku 
często trudniej jest zgłaszać przypadki 
nieuczciwych praktyk handlowych i 
podkreśla znaczącą rolę stowarzyszeń 
przedsiębiorców, które powinny mieć 
możliwość zgłaszania skarg w ich imieniu, 
przy zachowaniu poufności, do rzecznika
lub arbitra, który powinien być 
uprawniony do podjęcia działań ex officio 
w przypadku powzięcia informacji o 
pewnych niepokojących tendencjach;

17. uważa, że słabszym uczestnikom rynku 
często trudniej jest zgłaszać przypadki
nieuczciwych praktyk handlowych, w 
związku z czym wzywa Komisję do
rozważenia kwestii ustanowienia unijnego
rzecznika praw, który mógłby otrzymywać 
informacje anonimowo, zachowywałby 
poufność informacji, prowadził 
monitoring rynku oraz wszczynałby 
dochodzenia;

Or. en

Poprawka 77
Matteo Salvini
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że słabszym uczestnikom rynku 
często trudniej jest zgłaszać przypadki 
nieuczciwych praktyk handlowych i 
podkreśla znaczącą rolę stowarzyszeń
przedsiębiorców, które powinny mieć 
możliwość zgłaszania skarg w ich 
imieniu, przy zachowaniu poufności, do 
rzecznika lub arbitra, który powinien być 
uprawniony do podjęcia działań ex officio 
w przypadku powzięcia informacji o 
pewnych niepokojących tendencjach;

17. uważa, że słabszym uczestnikom rynku 
często trudniej jest zgłaszać przypadki 
nieuczciwych praktyk handlowych, w 
związku z czym wzywa Komisję do 
rozważenia kwestii ustanowienia unijnego 
rzecznika praw obywatelskich w zakresie 
żywności, który mógłby otrzymywać 
informacje anonimowo, zachowywałby 
poufność informacji, prowadził 
monitoring rynku oraz wszczynałby
dochodzenia; uważa, że – choć 
stowarzyszenia przedsiębiorców mogą 
skutecznie zgłaszać skargi w imieniu 
dostawców – także inne organizacje,
posiadające wiedzę na temat nieuczciwych 
praktyk handlowych, powinny również
mieć możliwość przekazywania 
anonimowych dowodów rzecznikowi lub 
arbitrowi, który powinien być uprawniony 
do podjęcia działań ex officio w przypadku 
powzięcia informacji o pewnych 
niepokojących tendencjach;

Or. en

Poprawka 78
Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że słabszym uczestnikom rynku 
często trudniej jest zgłaszać przypadki 
nieuczciwych praktyk handlowych i 
podkreśla znaczącą rolę stowarzyszeń 
przedsiębiorców, które powinny mieć 
możliwość zgłaszania skarg w ich imieniu, 
przy zachowaniu poufności, do rzecznika 
lub arbitra, który powinien być 

17. uważa, że słabsi uczestnicy rynku 
często uznają zgłaszanie przypadków 
nieuczciwych praktyk handlowych za 
trudne; wzywa Komisję, aby z 
dobrowolnej inicjatywy zbadała również 
możliwość zalecenia wprowadzenia i 
określenia uprawnień rzecznika lub 
arbitra;
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uprawniony do podjęcia działań ex officio 
w przypadku powzięcia informacji o 
pewnych niepokojących tendencjach;

Or. de

Poprawka 79
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że słabszym uczestnikom rynku 
często trudniej jest zgłaszać przypadki 
nieuczciwych praktyk handlowych i 
podkreśla znaczącą rolę stowarzyszeń 
przedsiębiorców, które powinny mieć 
możliwość zgłaszania skarg w ich imieniu, 
przy zachowaniu poufności, do rzecznika 
lub arbitra, który powinien być uprawniony 
do podjęcia działań ex officio w przypadku 
powzięcia informacji o pewnych 
niepokojących tendencjach;

17. uważa, że słabszym uczestnikom 
rynku, szczególnie rolnikom i dostawcom,
często trudniej jest zgłaszać przypadki 
nieuczciwych praktyk handlowych i 
podkreśla znaczącą rolę stowarzyszeń 
przedsiębiorców, które powinny mieć 
możliwość zgłaszania skarg w ich imieniu, 
przy zachowaniu poufności, do rzecznika 
lub arbitra, który powinien być uprawniony 
do podjęcia działań ex officio w przypadku 
powzięcia informacji o pewnych 
niepokojących tendencjach; zwraca się w 
związku z tym do Komisji, aby 
przeanalizowała metody egzekwowania 
przepisów, równolegle z pracami 
prowadzonymi w ramach dobrowolnej 
inicjatywy na rzecz wdrażania zasad 
dobrych praktyk w łańcuchu dostaw 
żywności;

Or. en

Poprawka 80
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że słabszym uczestnikom rynku 
często trudniej jest zgłaszać przypadki 
nieuczciwych praktyk handlowych i 
podkreśla znaczącą rolę stowarzyszeń 
przedsiębiorców, które powinny mieć 
możliwość zgłaszania skarg w ich imieniu, 
przy zachowaniu poufności, do rzecznika 
lub arbitra, który powinien być uprawniony 
do podjęcia działań ex officio w 
przypadku powzięcia informacji o 
pewnych niepokojących tendencjach;

17. z uwagi na siłę nabywczą dużych 
detalicznych sprzedawców żywności
uważa, że słabszym uczestnikom rynku 
często trudniej jest zgłaszać przypadki 
nieuczciwych praktyk handlowych i 
podkreśla znaczącą rolę stowarzyszeń 
przedsiębiorców i innych organizacji, 
które powinny mieć możliwość zgłaszania 
skarg w ich imieniu, anonimowo lub przy 
zachowaniu poufności, do rzecznika lub 
arbitra, który powinien być uprawniony do 
prowadzenia postępowań i, w razie 
potrzeby, do nakładania sankcji ex officio
w ramach nadzoru rynku lub przypadku 
powzięcia informacji o pewnych 
niepokojących tendencjach;

Or. de

Poprawka 81
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że słabszym uczestnikom rynku 
często trudniej jest zgłaszać przypadki 
nieuczciwych praktyk handlowych i 
podkreśla znaczącą rolę stowarzyszeń 
przedsiębiorców, które powinny mieć 
możliwość zgłaszania skarg w ich imieniu, 
przy zachowaniu poufności, do rzecznika 
lub arbitra, który powinien być uprawniony 
do podjęcia działań ex officio w przypadku
powzięcia informacji o pewnych 
niepokojących tendencjach;

17. uważa, że słabszym uczestnikom rynku 
często trudniej jest zgłaszać przypadki 
nieuczciwych praktyk handlowych i 
podkreśla znaczącą rolę stowarzyszeń 
przedsiębiorców, które powinny mieć 
możliwość zgłaszania skarg w ich imieniu, 
przy zachowaniu poufności; zwraca się do 
Komisji, aby w ramach oceny 
dobrowolnych środków wykonawczych 
zbadała, czy istnieje potrzeba 
ustanowienia rzecznika lub arbitra, który 
powinien być uprawniony do podjęcia 
działań ex officio w przypadku popartych 
dowodami nieuczciwych praktyk 
handlowych;
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Or. en

Poprawka 82
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że słabszym uczestnikom rynku 
często trudniej jest zgłaszać przypadki 
nieuczciwych praktyk handlowych i 
podkreśla znaczącą rolę stowarzyszeń 
przedsiębiorców, które powinny mieć 
możliwość zgłaszania skarg w ich imieniu, 
przy zachowaniu poufności, do rzecznika 
lub arbitra, który powinien być uprawniony 
do podjęcia działań ex officio w przypadku 
powzięcia informacji o pewnych 
niepokojących tendencjach;

17. uważa, że słabszym, indywidualnym 
uczestnikom rynku często trudniej jest 
zgłaszać przypadki nieuczciwych praktyk 
handlowych i podkreśla znaczącą rolę 
stowarzyszeń przedsiębiorców, które 
powinny mieć możliwość zgłaszania skarg 
w ich imieniu, przy zachowaniu poufności, 
do rzecznika lub arbitra, który powinien 
być uprawniony do podjęcia działań ex 
officio w przypadku powzięcia informacji 
o pewnych niepokojących tendencjach, 
zachodzących zwłaszcza w łańcuchu 
dostaw;

Or. pl

Poprawka 83
Morten Løkkegaard, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do zaproponowania 
ustawodawstwa UE mającego na celu 
zakazanie sprzedaży poniżej kosztów w 
sektorze żywności oraz definicji 
„zależności ekonomicznej”, która 
powinna sprawić, że zarówno państwa 
członkowskie, jak i społeczność 
przedsiębiorców staną się bardziej 
wyczulone na kwestie nieuczciwych 
praktyk handlowych;

skreślony



AM\1002617PL.doc 51/55 PE519.470v01-00

PL

Or. en

Poprawka 84
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do zaproponowania 
ustawodawstwa UE mającego na celu 
zakazanie sprzedaży poniżej kosztów w 
sektorze żywności oraz definicji 
„zależności ekonomicznej”, która powinna 
sprawić, że zarówno państwa 
członkowskie, jak i społeczność 
przedsiębiorców staną się bardziej 
wyczulone na kwestie nieuczciwych 
praktyk handlowych;

18. podkreśla, że konsumenci mają prawo 
wiedzieć, w jaki sposób ustalana jest cena 
danego produktu; zwraca uwagę, że 
konsumenci często nie zdają sobie sprawy, 
iż supermarkety – prowadząc sprzedaż po 
drastycznie obniżonych cenach – mogą 
negatywnie wpływać zarówno na dochody 
rolników, jak i warunki pracy i płace 
pracowników supermarketów; wzywa 
Komisję do zaproponowania 
ustawodawstwa UE mającego na celu 
zakazanie sprzedaży poniżej kosztów w 
sektorze żywności oraz definicji 
„zależności ekonomicznej”, która powinna 
sprawić, że zarówno państwa 
członkowskie, jak i społeczność 
przedsiębiorców staną się bardziej 
wyczulone na kwestie nieuczciwych 
praktyk handlowych;

Or. en

Poprawka 85
Zuzana Roithová

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do zaproponowania 
ustawodawstwa UE mającego na celu 
zakazanie sprzedaży poniżej kosztów w 
sektorze żywności oraz definicji 

18. wzywa Komisję do zaproponowania 
ustawodawstwa UE mającego na celu 
zakazanie sprzedaży poniżej kosztów w 
sektorze żywności oraz do 
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„zależności ekonomicznej”, która powinna 
sprawić, że zarówno państwa 
członkowskie, jak i społeczność 
przedsiębiorców staną się bardziej 
wyczulone na kwestie nieuczciwych 
praktyk handlowych;

zaproponowania odpowiednich zmian 
legislacyjnych do unijnego prawa 
konkurencji, aby uwzględnić szeroką 
definicję „zależności ekonomicznej”, która
może prowadzić do nagromadzenia siły 
nabywczej przez firmy;

Or. en

Poprawka 86
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do zaproponowania 
ustawodawstwa UE mającego na celu 
zakazanie sprzedaży poniżej kosztów w 
sektorze żywności oraz definicji 
„zależności ekonomicznej”, która powinna
sprawić, że zarówno państwa 
członkowskie, jak i społeczność 
przedsiębiorców staną się bardziej 
wyczulone na kwestie nieuczciwych 
praktyk handlowych;

18. wzywa Komisję do zaproponowania 
ustawodawstwa UE mającego na celu 
zakazanie sprzedaży poniżej kosztów w 
sektorze żywności oraz do 
zaproponowania zmian legislacyjnych w 
obszarze polityki konkurencji w oparciu o 
definicję „zależności ekonomicznej” i 
innych okoliczności, które prowadzą do 
nagromadzenia siły nabywczej przez 
firmy, co powinno sprawić, że zarówno 
państwa członkowskie, jak i społeczność 
przedsiębiorców staną się bardziej 
wyczulone na kwestie nieuczciwych 
praktyk handlowych;

Or. en

Poprawka 87
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do zaproponowania 
ustawodawstwa UE mającego na celu 

18. wzywa Komisję do zaproponowania 
ustawodawstwa UE mającego na celu 
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zakazanie sprzedaży poniżej kosztów w 
sektorze żywności oraz definicji 
„zależności ekonomicznej”, która powinna 
sprawić, że zarówno państwa 
członkowskie, jak i społeczność 
przedsiębiorców staną się bardziej 
wyczulone na kwestie nieuczciwych 
praktyk handlowych;

zakazanie sprzedaży poniżej kosztów w 
sektorze żywności oraz definicji 
„zależności ekonomicznej” oraz innych 
okoliczności umożliwiających 
przedsiębiorstwom uzyskanie zbyt silnej 
pozycji nabywcy, która powinna sprawić, 
że zarówno państwa członkowskie, jak i 
społeczność przedsiębiorców staną się 
bardziej wyczulone na kwestie 
powstawania takich dominujących pozycji 
rynkowych, które często ułatwiają 
stosowanie nieuczciwych praktyk 
handlowych;

Or. de

Poprawka 88
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do zaproponowania 
ustawodawstwa UE mającego na celu 
zakazanie sprzedaży poniżej kosztów w 
sektorze żywności oraz definicji 
„zależności ekonomicznej”, która powinna 
sprawić, że zarówno państwa 
członkowskie, jak i społeczność 
przedsiębiorców staną się bardziej 
wyczulone na kwestie nieuczciwych 
praktyk handlowych;

18. wzywa Komisję do zaproponowania 
ustawodawstwa UE mającego na celu 
zakazanie sprzedaży poniżej kosztów w 
sektorze detalicznym oraz definicji 
„zależności ekonomicznej”, która powinna 
sprawić, że zarówno państwa 
członkowskie, jak i społeczność 
przedsiębiorców staną się bardziej 
wyczulone na kwestie nieuczciwych 
praktyk handlowych;

Or. de

Poprawka 89
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do zwalczania 
terytorialnych ograniczeń dotyczących 
dostaw narzucanych przez producentów w 
ramach działań w zakresie nieuczciwych 
praktyk handlowych;

20. wzywa Komisję do egzekwowania 
obowiązujących przepisów odnoszących 
się do terytorialnych ograniczeń 
dotyczących dostaw narzucanych przez
dostawców swoim klientom;

Or. en

Poprawka 90
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do zwalczania 
terytorialnych ograniczeń dotyczących 
dostaw narzucanych przez producentów w 
ramach działań w zakresie nieuczciwych 
praktyk handlowych;

20. wzywa Komisję do zwalczania 
terytorialnych ograniczeń dotyczących 
dostaw narzucanych przez producentów
dostawcom;

Or. en

Poprawka 91
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. potępia fakt, że niektóre państwa 
członkowskie dyskryminują firmy 
zagraniczne poprzez tworzenie nowych 
barier, które utrudniają tym firmom 
rozpoczęcie działalności w danym 
państwie członkowskim, co stanowi 
wyraźne naruszenie zasad rynku 
wewnętrznego.
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Or. en

Poprawka 92
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję do wspierania izb 
handlowych i branżowych organizacji 
handlowych w celu prowadzenia stałego 
dialogu z sektorem handlu detalicznego;

Or. fr


