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Poprawka 1
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE), który stanowi, że 
Unia opiera się na poszanowaniu 
godności osoby ludzkiej, które to 
poszanowanie powinno dotyczyć między 
innymi wszelkich aspektów pracy, w tym 
praw pracowniczych, warunków pracy i 
wynagrodzeń,

Or. el

Poprawka 2
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że handel 
elektroniczny uznaje się za kluczowy 
czynnik przyczyniający się do wzrostu 
gospodarczego i zwiększenia poziomu 
zatrudnienia w Unii Europejskiej; mając na 
uwadze, że w komunikacie Komisji ze 
stycznia 2012 r. w sprawie handlu 
elektronicznego i usług online dostawę 
towarów zamówionych w internecie 
uznano za jeden z pięciu najważniejszych 
priorytetów, których realizacja pozwoli 
pobudzić rozwój handlu elektronicznego 
do 2015 r., znaczenie tej kwestii zostało 
również potwierdzone przez Radę Unii 
Europejskiej i Parlament Europejski;

A. mając na uwadze, że handel 
elektroniczny uznaje się za kluczowy 
czynnik przyczyniający się do walki z 
kryzysem gospodarczym i finansowym, 
wzmocnienia jednolitego rynku oraz
wzrostu gospodarczego i zwiększenia 
poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej; 
mając na uwadze, że w komunikacie 
Komisji ze stycznia 2012 r. w sprawie 
handlu elektronicznego i usług online 
dostawę towarów zamówionych w 
internecie uznano za jeden z pięciu 
najważniejszych priorytetów, których 
realizacja pozwoli pobudzić rozwój handlu 
elektronicznego do 2015 r., znaczenie tej 
kwestii zostało również potwierdzone 



PE519.457v02-00 4/32 AM\1006387PL.doc

PL

przez Radę Unii Europejskiej i Parlament 
Europejski;

Or. pt

Poprawka 3
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w 2012 r. na 
unijnym rynku handlu elektronicznego 
odnotowano wzrost o ponad 20 %; mając 
na uwadze, że przewiduje się czterokrotny 
wzrost transgranicznego handlu 
elektronicznego; mając na uwadze, że na 
rynku usług dostawy paczek mają miejsce 
radykalne przekształcenia, pojawiają się 
nowi usługodawcy i wprowadzane są nowe 
usługi;

B. mając na uwadze, że w 2012 r. na 
unijnym rynku handlu elektronicznego 
odnotowano wzrost o ponad 20 %; mając 
na uwadze, że przewiduje się czterokrotny 
wzrost transgranicznego handlu 
elektronicznego; mając na uwadze, że na 
rynku usług dostawy paczek mają miejsce 
radykalne przekształcenia, pojawiają się 
nowi usługodawcy, propagowana jest 
działalność innowacyjna i wprowadzane 
są nowe usługi;

Or. pt

Poprawka 4
Ismail Ertug

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że przede wszystkim 
większe podmioty rynkowe działające w 
branży sprzedaży wysyłkowej online 
tworzą ogromną presję cenową na branżę 
logistyczną, co w niektórych państwach 
członkowskich prowadzi do znacznego 
pogorszenia warunków pracy w sektorze 
usług dostawy;
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Or. de

Poprawka 5
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że aby poprawić tę 
sytuację, konieczne jest wzmocnienie 
zaufania konsumentów do dostaw i rynku, 
a także zwiększenie ich wiedzy na temat 
przysługujących im praw przez 
zapewnienie większej ilości informacji i 
większej przejrzystości warunków 
dostawy;

E. mając na uwadze, że aby poprawić tę 
sytuację, konieczne jest wzmocnienie 
zaufania konsumentów do operatorów i
usług dostawy oraz rynku, a także 
zwiększenie ich wiedzy na temat 
przysługujących im praw i obowiązków
przez zapewnienie większej ilości 
informacji i większej przejrzystości 
warunków dostawy;

Or. pt

Poprawka 6
Mitro Repo

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że aby poprawić tę 
sytuację, konieczne jest wzmocnienie 
zaufania konsumentów do dostaw i rynku, 
a także zwiększenie ich wiedzy na temat 
przysługujących im praw przez 
zapewnienie większej ilości informacji i
większej przejrzystości warunków 
dostawy;

E. mając na uwadze, że aby poprawić tę 
sytuację, konieczne jest wzmocnienie 
zaufania konsumentów do dostaw i rynku, 
a także zwiększenie ich wiedzy na temat 
przysługujących im praw przez 
zapewnienie większej ilości informacji 
oraz większej przejrzystości i 
zrozumiałości warunków dostawy;

Or. fi
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Poprawka 7
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że dla realizacji 
zintegrowanego wewnętrznego rynku 
doręczania paczek zasadnicze znaczenie 
mają stabilny i spójny wymiar społeczny, 
zapewnienie dobrych warunków
zatrudnienia oraz gwarancja kształcenia 
ustawicznego;

Or. hu

Poprawka 8
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że wysokiej jakości usługi 
dostępne za przystępną cenę są 
niezbędnym elementem zakupów w 
internecie i najlepiej je promować za 
pośrednictwem uczciwej i sprawiedliwej 
konkurencji; zauważa jednak, że wielu 
konsumentów z niechęcią podchodzi do 
zakupów w internecie, zwłaszcza 
transgranicznych, z powodu niepewności 
co do ostatecznej dostawy, kosztów 
dostawy lub niezawodności;

1. podkreśla, że wysokiej jakości usługi 
dostępne w przystępnej cenie są 
niezbędnym elementem zakupów w 
internecie i najlepiej promować je za 
pośrednictwem uczciwej i sprawiedliwej 
konkurencji, pod warunkiem zachowania 
poszanowania dla praw pracowniczych, 
warunków pracy i wynagrodzeń, a także 
norm społecznych i środowiskowych;
zauważa jednak, że wielu konsumentów z 
niechęcią podchodzi do zakupów w 
internecie, zwłaszcza transgranicznych, z 
powodu niepewności co do ostatecznej 
dostawy, kosztów dostawy lub 
niezawodności;

Or. el
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Poprawka 9
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że wysokiej jakości usługi 
dostępne za przystępną cenę są 
niezbędnym elementem zakupów w 
internecie i najlepiej je promować za 
pośrednictwem uczciwej i sprawiedliwej 
konkurencji; zauważa jednak, że wielu 
konsumentów z niechęcią podchodzi do 
zakupów w internecie, zwłaszcza 
transgranicznych, z powodu niepewności 
co do ostatecznej dostawy, kosztów 
dostawy lub niezawodności;

1. podkreśla, że wysokiej jakości, 
efektywne usługi dostępne za przystępną 
cenę są niezbędnym elementem zakupów 
w internecie i najlepiej je promować za 
pośrednictwem uczciwej i sprawiedliwej 
konkurencji; zauważa jednak, że wielu 
konsumentów z niechęcią podchodzi do 
zakupów w internecie, zwłaszcza 
transgranicznych, z powodu niepewności 
co do dostępnych środków transportu,
ostatecznej dostawy, kosztów dostawy lub 
niezawodności;

Or. pt

Poprawka 10
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie rosnącego zaufania 
konsumentów do procesu dostawy; uważa, 
że większa przejrzystość i dokładniejsze 
informacje na temat dostępnych opcji 
dostawy, cen oraz warunków są nadrzędne 
dla konsumentów, w szczególności 
odnośnie do warunków, na których 
przesyłane są zamówienia, oraz procedur 
mających zastosowanie w przypadku 
opóźnienia, uszkodzenia lub utraty 
towarów;

3. podkreśla znaczenie rosnącego zaufania 
konsumentów do procesu dostawy; uważa, 
że większa przejrzystość i dokładniejsze 
informacje na temat dostępnych opcji 
dostawy, cen oraz warunków są nadrzędne 
dla konsumentów, w szczególności 
odnośnie do warunków, na których 
przesyłane są zamówienia, oraz procedur 
mających zastosowanie w przypadku 
opóźnienia, zwrotu, uszkodzenia lub utraty 
towarów;

Or. pt
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Poprawka 11
Mitro Repo

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie rosnącego zaufania 
konsumentów do procesu dostawy; uważa, 
że większa przejrzystość i dokładniejsze
informacje na temat dostępnych opcji 
dostawy, cen oraz warunków są nadrzędne 
dla konsumentów, w szczególności 
odnośnie do warunków, na których 
przesyłane są zamówienia, oraz procedur 
mających zastosowanie w przypadku 
opóźnienia, uszkodzenia lub utraty 
towarów;

3. podkreśla znaczenie rosnącego zaufania 
konsumentów do procesu dostawy; uważa, 
że bardziej przystępne i porównywalne
informacje na temat dostępnych opcji 
dostawy, cen oraz warunków są nadrzędne 
dla konsumentów, w szczególności 
odnośnie do warunków, na których 
przesyłane są zamówienia, oraz procedur 
mających zastosowanie w przypadku 
opóźnienia, uszkodzenia lub utraty 
towarów;

Or. fi

Poprawka 12
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że konieczne jest promowanie 
środków mających na celu zapewnienie 
dokonania wyboru przez konsumenta w 
czasie zakupu; zauważa znaczącą 
rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami 
konsumenta a dostępnością dogodnych, 
innowacyjnych usług, takich jak punkty 
odbioru lub paczkomaty, funkcje śledzenia 
przesyłek lub procedury zwrotu, z których 
łatwo skorzystać;

4. podkreśla, że konieczne jest promowanie 
środków mających na celu zapewnienie 
dokonania wyboru przez konsumenta w 
czasie zakupu; zauważa znaczącą 
rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami 
konsumenta a dostępnością dogodnych, 
innowacyjnych usług, takich jak punkty 
odbioru lub paczkomaty, funkcje śledzenia 
przesyłek, możliwość odbioru w miejscu i 
czasie dostosowanym do potrzeb 
konsumenta lub procedury zwrotu, z 
których łatwo skorzystać;

Or. pt
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Poprawka 13
Mitro Repo

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że konieczne jest promowanie 
środków mających na celu zapewnienie 
dokonania wyboru przez konsumenta w 
czasie zakupu; zauważa znaczącą 
rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami 
konsumenta a dostępnością dogodnych, 
innowacyjnych usług, takich jak punkty 
odbioru lub paczkomaty, funkcje śledzenia 
przesyłek lub procedury zwrotu, z których 
łatwo skorzystać;

4. podkreśla, że konieczne jest promowanie 
środków mających na celu zapewnienie 
dokonania wyboru przez konsumenta w 
czasie zakupu; zauważa znaczącą 
rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami 
konsumenta a dostępnością dogodnych, 
innowacyjnych usług, takich jak punkty 
odbioru, pawilony nadawania i odbioru 
paczek, paczkomaty, usługi całodobowe,
funkcje śledzenia przesyłek lub procedury 
zwrotu, z których łatwo skorzystać;

Or. fi

Poprawka 14
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wskazuje, że wysokie koszty dostaw 
transgranicznych są jedną z głównych 
przyczyn niezadowolenia konsumentów; 
podkreśla, że opcje bardziej przystępnych 
cenowo dostaw dla konsumentów oraz 
MŚP są koniecznością, jeśli poziom 
sprzedaży na odległość ma być wyższy;

6. wskazuje, że wysokie koszty dostaw 
transgranicznych, dostaw realizowanych 
na bardziej oddalonych obszarach lub w 
regionach najbardziej oddalonych są 
jedną z głównych przyczyn 
niezadowolenia konsumentów; podkreśla, 
że opcje bardziej przystępnych cenowo 
dostaw dla konsumentów oraz 
sprzedawców, w szczególności MŚP, są 
koniecznością, jeśli poziom sprzedaży na 
odległość ma być wyższy i jeśli 
rzeczywiście ma istnieć autentyczny 
jednolity rynek;

Or. pt
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Poprawka 15
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla potrzebę zwiększenia 
zasięgu geograficznego i dostępu do 
powszechnych usług doręczania przesyłek 
na terenach wiejskich i oddalonych;

Or. en

Poprawka 16
Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości stworzenia europejskiego 
znaku zaufania w handlu elektronicznym, 
który gwarantowałby, że firmy 
elektroniczne w pełni przestrzegają prawa 
UE; powinien on być prosty i dobrze 
ustrukturyzowany, a także powinien 
zawierać bogatą treść, która przynosi 
wartość dodaną dla całego łańcucha 
handlu elektronicznego, a przez to 
zwiększa zaufanie i przejrzystość oraz 
pewność prawną po stronie konsumentów 
i przedsiębiorstw; powinien przekazywać 
informacje w formie spełniającej 
istniejące, niewiążące standardy W3C, po 
to by zadbać o interesy osób 
niepełnosprawnych; podkreśla także 
potrzebę przyjęcia zintegrowanego 
podejścia w celu zwiększenia zaufania 
konsumentów odnośnie do oceny 
legalnych transgranicznych usług online;

Or. en
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Poprawka 17
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję, aby wraz z sektorem i 
organizacjami konsumenckimi 
opracowała wskaźniki jakościowe dla 
usług dostawy, dzięki czemu konsumenci 
będą mieć możliwość lepszego 
porównania różnych ofert;

Or. de

Poprawka 18
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Podtytuł 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Porównywarki internetowe

Or. en

Poprawka 19
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zauważa, że coraz więcej 
konsumentów używa porównywarek 
internetowych w celu porównania cen, 
cech lub warunków dostawy usług i 
produktów, zwłaszcza w przypadku handlu 
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elektronicznego; podkreśla, że 
porównywarki internetowe nie zawsze 
zapewniają konsumentom przejrzystą, 
dokładną i kompletną informację; z 
zadowoleniem przyjmuje pracę wykonaną 
dotychczas przez wielostronny dialog na 
temat narzędzi do porównywania;

Or. en

Poprawka 20
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. podkreśla w szczególności, że 
porównywarki internetowe muszą być 
przejrzyste, wiarygodne oraz zarządzane w 
sposób operacyjnie niezależny, aby 
przynosić korzyści zarówno 
przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, jak i 
konsumentom, a także gwarantować, że 
do konsumentów trafia przejrzysta i 
dokładna informacja;

Or. en

Poprawka 21
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Podtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Stworzenie równych szans dla MŚP Kluczowa rola konsumentów i MŚP w 
gospodarce realnej i konieczność 
stworzenia równych szans dla MŚP

Or. el
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Poprawka 22
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla kluczową rolę MŚP we 
wzroście gospodarczym i zwiększeniu 
poziomu zatrudnienia, w szczególności 
zatrudnienia ludzi młodych; podkreśla, że 
usługi dostawy mają wyjątkowo duże 
znaczenie dla europejskich MŚP, oraz że 
zintegrowany konkurencyjny rynek usług 
dostawy gwarantujący różne opcje dostawy 
po przystępnych cenach jest warunkiem 
wstępnym dostępu do nowych rynków oraz 
zdobycia większej liczby konsumentów na 
terenie UE;

7. podkreśla kluczową rolę MŚP we 
wzroście gospodarczym i zwiększeniu 
poziomu zatrudnienia, w szczególności 
zatrudnienia ludzi młodych; podkreśla, że 
usługi dostawy mają wyjątkowo duże 
znaczenie dla europejskich MŚP, oraz że 
zintegrowany konkurencyjny rynek usług 
dostawy gwarantujący przystępność cen 
oraz różne opcje dostawy, które wymagają 
wysokiej jakości usług, przejrzystości i 
dostępności z zachowaniem poszanowania 
dla praw pracowniczych, warunków pracy 
i wynagrodzeń, a także norm społecznych 
i środowiskowych, jest warunkiem 
wstępnym dostępu do nowych rynków oraz 
zdobycia większej liczby konsumentów na 
terenie UE;

Or. el

Poprawka 23
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla kluczową rolę MŚP we 
wzroście gospodarczym i zwiększeniu 
poziomu zatrudnienia, w szczególności 
zatrudnienia ludzi młodych; podkreśla, że 
usługi dostawy mają wyjątkowo duże 
znaczenie dla europejskich MŚP, oraz że 
zintegrowany konkurencyjny rynek usług 
dostawy gwarantujący różne opcje dostawy 

7. podkreśla kluczową rolę MŚP we 
wzroście gospodarczym i zwiększeniu 
poziomu zatrudnienia, w szczególności 
zatrudnienia ludzi młodych; podkreśla, że 
usługi dostawy mają wyjątkowo duże 
znaczenie dla europejskich MŚP, oraz że 
zintegrowany konkurencyjny rynek usług 
dostawy gwarantujący różne opcje dostawy 
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po przystępnych cenach jest warunkiem 
wstępnym dostępu do nowych rynków oraz 
zdobycia większej liczby konsumentów na 
terenie UE;

po przystępnych cenach jest warunkiem 
wstępnym dostępu do nowych rynków oraz 
zdobycia większej liczby konsumentów na 
terenie UE, w związku z czym proponuje 
odpowiednie skorygowanie ram 
regulacyjnych po to, by z perspektywy 
swobody wyboru, praktyczności, 
przejrzystości i konkurencji konsumenci 
europejscy czerpali większe korzyści 
społeczno-ekonomiczne oraz cieszyli się 
dostępem do szerszego wachlarza 
produktów i usług, zaś MŚP otrzymały 
szeroki zakres możliwości zapewniania 
innowacyjnych, dobrej jakości oraz 
przyjaznych konsumentom produktów na 
całym obszarze wewnętrznego 
europejskiego rynku online w celu 
umocnienia swojej pozycji oraz 
utrzymania konkurencyjności w 
gospodarce światowej;

Or. hu

Poprawka 24
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla kluczową rolę MŚP we 
wzroście gospodarczym i zwiększeniu 
poziomu zatrudnienia, w szczególności 
zatrudnienia ludzi młodych; podkreśla, że 
usługi dostawy mają wyjątkowo duże 
znaczenie dla europejskich MŚP, oraz że 
zintegrowany konkurencyjny rynek usług 
dostawy gwarantujący różne opcje dostawy 
po przystępnych cenach jest warunkiem 
wstępnym dostępu do nowych rynków oraz 
zdobycia większej liczby konsumentów na 
terenie UE;

7. podkreśla kluczową rolę MŚP we 
wzroście gospodarczym i zwiększeniu 
poziomu zatrudnienia, w szczególności 
zatrudnienia ludzi młodych; podkreśla, że 
usługi dostawy mają wyjątkowo duże 
znaczenie dla europejskich MŚP, oraz że 
zintegrowany konkurencyjny rynek usług 
dostawy gwarantujący różne opcje dostawy 
po przystępnych cenach jest warunkiem 
wstępnym dostępu do nowych rynków oraz 
zdobycia większej liczby konsumentów na 
terenie UE; podkreśla znaczenie 
poprawienia przepływu do MŚP 
informacji dotyczących możliwości 
skonsolidowania ich wolumenu przesyłek 
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oraz innowacyjnych rozwiązań dostawy i 
odbioru, które ograniczyłyby koszty na 
ostatnim etapie procesu dostawy;

Or. en

Poprawka 25
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla kluczową rolę MŚP we 
wzroście gospodarczym i zwiększeniu 
poziomu zatrudnienia, w szczególności 
zatrudnienia ludzi młodych; podkreśla, że 
usługi dostawy mają wyjątkowo duże 
znaczenie dla europejskich MŚP, oraz że 
zintegrowany konkurencyjny rynek usług 
dostawy gwarantujący różne opcje dostawy 
po przystępnych cenach jest warunkiem 
wstępnym dostępu do nowych rynków oraz 
zdobycia większej liczby konsumentów na 
terenie UE;

7. podkreśla kluczową rolę MŚP we 
wzroście gospodarczym, innowacji i 
zwiększeniu poziomu zatrudnienia, w 
szczególności zatrudnienia ludzi młodych; 
podkreśla, że usługi dostawy mają 
wyjątkowo duże znaczenie dla 
europejskich MŚP, oraz że zintegrowany 
konkurencyjny rynek usług dostawy 
gwarantujący różne opcje dostawy i 
możliwości wsparcia logistycznego po 
przystępnych cenach jest warunkiem 
wstępnym dostępu do nowych rynków oraz 
zdobycia większej liczby konsumentów na 
terenie UE;

Or. pt

Poprawka 26
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że MŚP muszą być w stanie 
sprostać potrzebom i oczekiwaniom 
konsumentów przy pomocy prostszych, 
szybszych, bardziej przystępnych cenowo, 
przejrzystych, niezawodnych i skutecznych 

8. podkreśla, że przedsiębiorstwa, w 
szczególności MŚP, muszą być w stanie 
sprostać potrzebom i oczekiwaniom 
konsumentów przy pomocy prostszych, 
szybszych, bardziej przystępnych cenowo, 
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usług wysyłkowych w kontekście 
transgranicznego handlu elektronicznego; 
podkreśla, że rozwiązania w zakresie 
dostawy niespełniające oczekiwań 
konsumenta mają bezpośredni wpływ na 
markę przedsiębiorstwa, wizerunek 
i konkurencyjność;

przejrzystych, niezawodnych i skutecznych 
usług wysyłkowych w kontekście 
transgranicznego handlu elektronicznego; 
podkreśla, że rozwiązania w zakresie 
dostawy niespełniające oczekiwań 
konsumenta mają bezpośredni wpływ na 
markę przedsiębiorstwa, wizerunek 
i konkurencyjność;

Or. pt

Poprawka 27
Wim van de Camp

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zaniepokojony barierami, z jakimi 
spotykają się MŚP z powodu braku 
autentycznie rozwiniętego europejskiego 
jednolitego rynku; podkreśla, że MŚP 
napotykają obecnie na wyższe koszty, dużą 
złożoność oraz brak przejrzystości;

9. jest zaniepokojony nierównymi 
szansami dla MŚP z powodu ich małego 
rozmiaru; podkreśla, że MŚP napotykają 
obecnie na wyższe koszty, dużą złożoność 
spowodowaną podzielonym rynkiem 
europejskim oraz brak informacji na temat 
dostępnych opcji dostawy i cen;

Or. en

Poprawka 28
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Podtytuł 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Zapewnienie odpowiedzialnych warunków 
zatrudnienia w europejskim sektorze 
dostawy

Or. en
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Poprawka 29
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wskazuje, że sektor usług doręczania 
paczek jest bardzo pracochłonny, warunki 
pracy charakteryzują się niepewnymi 
umowami, wielogodzinną pracą, zbyt 
dużym obciążeniem pracą (za mało czasu 
na zapewnienie wysokiej jakości), pracą w 
stresie, niskimi zarobkami i rzadkim 
dostępem do szkoleń zawodowych;

Or. en

Poprawka 30
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. podkreśla, że zapewnienie 
odpowiedzialnych warunków pracy w 
sektorze dostawy jest niezbędnym 
elementem usług wysokiej jakości, a także 
stanowi społeczny wymiar zintegrowanego 
rynku dostawy paczek;

Or. en

Poprawka 31
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9c. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprawiedliwych i godnych 
warunków pracy i płacy w całym sektorze 
usług dostawy, oraz do zwalczania 
zatrudnienia w szarej strefie i nadużyć 
związanych z samozatrudnieniem;

Or. en

Poprawka 32
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9d. jest zaniepokojony faktem, że 
operatorzy logistyczni często zlecają 
dostawę podwykonawcom, a w niektórych 
przypadkach nawet pod-podwykonawcom; 
podkreśla, że może to przyczynić się do 
pracy pod zwiększoną presją; zauważa, że 
presja konkurencji oraz duży udział 
samozatrudnionych pracowników 
zajmujących się dostawą może w dużym 
stopniu wpływać na jakość dostawy;

Or. en

Poprawka 33
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 9 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9e. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia kontroli podwykonawców w 
celu wypełnienia prawnych i zbiorowych 
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warunków zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 34
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 9 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9f. uważa, że do osiągnięcia 
zintegrowanego rynku doręczania 
przesyłek potrzeba wysokiej jakości miejsc 
pracy o należytym i dobrze zintegrowanym 
wymiarze społecznym pozwalającym na 
redefinicję dotychczasowych kwalifikacji 
oraz na przekwalifikowanie;

Or. en

Poprawka 35
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 9 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9g. negatywnie ocenia fakt, że zielona 
księga nie objęła kwestii możliwości 
szkoleń i kształcenia, odpowiedniej płacy 
oraz udziału partnerów społecznych; 
zauważa, że każdy przepis regulujący 
wewnętrzny rynek musi brać pod uwagę 
wymiar społeczny, zwłaszcza pod 
względem modeli zatrudnienia opartych 
na samozatrudnieniu, zatrudnieniu 
czasowym i zatrudnieniu w niepełnym 
wymiarze godzin;

Or. en
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Poprawka 36
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 9 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9h. podkreśla, że występują różnice w 
jakości dostawy wynikające z faktu, że 
pracownicy nie postępują zgodnie z 
instrukcjami dostawy, co spowodowane 
jest brakiem szkoleń; wzywa operatorów 
logistycznych do zapewnienia szkoleń i 
kształcenia personelu;

Or. en

Poprawka 37
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
niezbędnych środków zachęcających
przemysł do poprawy interoperacyjności i 
szybszego wprowadzenia możliwości 
korzystania z usprawnionych procesów 
mających na celu obniżenie kosztów, 
zwiększenie dostępności i jakości usług 
dostawy, a także oferowanie konsumentom 
oraz przedsiębiorstwom przystępnych 
cenowo, elastycznych stawek za wysyłkę;

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
niezbędnych środków zachęcających 
przemysł do poprawy interoperacyjności i 
szybszego wprowadzenia możliwości 
korzystania z usprawnionych procesów 
przy jednoczesnym zachowaniu 
poszanowania dla praw pracowniczych, 
warunków pracy i wynagrodzeń, a także 
norm społecznych i środowiskowych, w 
celu obniżenia kosztów dostawy, 
zwiększenia dostępności i jakości usług 
dostawy, a także oferowania konsumentom 
oraz przedsiębiorstwom przystępnych 
cenowo, elastycznych stawek za wysyłkę;

Or. el
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Poprawka 38
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
niezbędnych środków zachęcających 
przemysł do poprawy interoperacyjności i 
szybszego wprowadzenia możliwości 
korzystania z usprawnionych procesów 
mających na celu obniżenie kosztów, 
zwiększenie dostępności i jakości usług 
dostawy, a także oferowanie konsumentom 
oraz przedsiębiorstwom przystępnych 
cenowo, elastycznych stawek za wysyłkę;

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
niezbędnych środków zachęcających 
przemysł do poprawy interoperacyjności i 
szybszego wprowadzenia możliwości 
korzystania z usprawnionych procesów 
mających na celu obniżenie kosztów, 
zwiększenia efektu skali w usługach 
dostaw, wspierania łączenia większej 
liczby mniejszych dostaw w celu uzyskania 
rabatów ilościowych dla mniejszych 
przedsiębiorstw handlowych, zwiększenie 
dostępności i jakości usług dostawy, a 
także oferowanie konsumentom oraz 
przedsiębiorstwom przystępnych cenowo, 
elastycznych stawek za wysyłkę;

Or. de

Poprawka 39
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
niezbędnych środków zachęcających 
przemysł do poprawy interoperacyjności i 
szybszego wprowadzenia możliwości 
korzystania z usprawnionych procesów 
mających na celu obniżenie kosztów, 
zwiększenie dostępności i jakości usług 
dostawy, a także oferowanie konsumentom 
oraz przedsiębiorstwom przystępnych 
cenowo, elastycznych stawek za wysyłkę;

10. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
już podjęte przez operatorów na rynku 
dostawy paczek, które mają na celu 
wypracowanie rozwiązań lepiej 
dostosowanych do potrzeb konsumentów i 
detalistów na rynku handlu 
elektronicznego, takich jak bardziej 
elastyczne możliwości dostawy czy zwrotu 
towaru; jednocześnie wzywa Komisję do 
dalszego proponowania środków 
zachęcających przemysł do poprawy 
interoperacyjności i szybszego 
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wprowadzenia możliwości korzystania z 
usprawnionych procesów mających na celu 
obniżenie kosztów, zwiększenie 
dostępności i jakości usług, a także 
oferowanie konsumentom oraz 
przedsiębiorstwom przystępnych cenowo, 
elastycznych stawek za wysyłkę;

Or. pl

Poprawka 40
Mitro Repo

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
niezbędnych środków zachęcających 
przemysł do poprawy interoperacyjności i 
szybszego wprowadzenia możliwości 
korzystania z usprawnionych procesów 
mających na celu obniżenie kosztów,
zwiększenie dostępności i jakości usług 
dostawy, a także oferowanie konsumentom 
oraz przedsiębiorstwom przystępnych 
cenowo, elastycznych stawek za wysyłkę;

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
niezbędnych środków zachęcających 
sektor do poprawy interoperacyjności i 
szybszego wprowadzenia możliwości 
korzystania z usprawnionych procesów
dotyczących nadawania i odbierania 
paczek, jak również mających na celu 
obniżenie kosztów oraz zwiększenie 
dostępności i jakości usług dostawy, a 
także oferowanie konsumentom oraz 
przedsiębiorstwom przystępnych cenowo, 
elastycznych stawek za wysyłkę;

Or. fi

Poprawka 41
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że w tym zakresie współpraca z 
przemysłem odnośnie do interoperacyjnych 
transgranicznych systemów śledzenia 
przesyłek ma szczególne znaczenie; 
zachęca Komisję do dalszego badania 

11. uważa, że w tym zakresie współpraca z 
przemysłem odnośnie do interoperacyjnych 
transgranicznych systemów śledzenia 
przesyłek ma szczególne znaczenie; 
zachęca Komisję do dalszego badania 
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możliwości rozwoju standardów 
europejskich oraz korzystania z otwartych 
interfejsów programów aplikacyjnych w 
celu wprowadzenia zintegrowanych 
systemów śledzenia przesyłek;

możliwości rozwoju standardów 
europejskich oraz korzystania z otwartych 
interfejsów programów aplikacyjnych w 
celu wprowadzenia zintegrowanych 
systemów śledzenia przesyłek oraz 
zapewnienia wysokiej jakości, 
niezawodności oraz zrównoważonego 
rozwoju wykorzystywanych w handlu 
elektronicznym zintegrowanych usług 
logistycznych;

Or. hu

Poprawka 42
Wim van de Camp

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że w tym zakresie współpraca z 
przemysłem odnośnie do interoperacyjnych 
transgranicznych systemów śledzenia 
przesyłek ma szczególne znaczenie; 
zachęca Komisję do dalszego badania 
możliwości rozwoju standardów 
europejskich oraz korzystania z otwartych 
interfejsów programów aplikacyjnych w 
celu wprowadzenia zintegrowanych 
systemów śledzenia przesyłek;

11. uważa, że w tym zakresie współpraca z 
przemysłem odnośnie do interoperacyjnych 
transgranicznych systemów śledzenia 
przesyłek ma szczególne znaczenie; 
zachęca Komisję do dalszego badania 
możliwości rozwoju standardów 
europejskich w celu ulepszenia
zintegrowanych systemów śledzenia 
przesyłek;

Or. en

Poprawka 43
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uważa, że śledzenie przesyłki 
powinno stanowić część standardowego 
pakietu informacji o zamówieniu,
dostarczanego konsumentowi przez 
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sprzedawcę internetowego;

Or. en

Poprawka 44
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. wskazuje, że w przypadku wszystkich 
stron zajmujących się transgraniczną 
dostawą przesyłek, paczka musi być 
identyfikowana przez ten sam kod 
śledzenia – począwszy od momentu 
nadania paczki aż po jej doręczenie
konsumentowi;

Or. en

Poprawka 45
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że rozwiązania ułatwiające 
odbiór i zwrot przesyłek mogłyby znacząco 
obniżyć ceny oraz zwiększyć poziom
zadowolenia konsumentów, zwłaszcza za 
granicą; zachęca do dalszej współpracy w 
celu poprawy interoperacyjności 
telefonicznych centrów obsługi 
zajmujących się rozpatrywaniem 
reklamacji konsumentów;

12. podkreśla, że rozwiązania ułatwiające 
odbiór i zwrot przesyłek już obecnie
znacząco wpływają na rozwój handlu 
elektronicznego, a w przyszłości również 
mogą doprowadzić do obniżania cen oraz 
zwiększenia poziomu zadowolenia 
konsumentów, zwłaszcza przy 
transakcjach transgranicznych; zachęca 
do dalszej współpracy w celu poprawy 
interoperacyjności telefonicznych centrów 
obsługi zajmujących się rozpatrywaniem 
reklamacji konsumentów;

Or. pl
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Poprawka 46
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do zachęcania
podmiotów realizujących dostawy do 
stworzenia platform współpracy i wymiany 
informacji w celu natychmiastowego 
likwidowania rozbieżności na europejskim 
rynku usług dostawy w zakresie innowacji, 
elastyczności, zarządzania zapasami, usług 
transportu i zwrotu paczek, zgodnie z 
przepisami unijnego prawa konkurencji;

13. wzywa Komisję do stworzenia 
platform współpracy i wymiany informacji 
między podmiotami realizującymi dostawy 
w celu natychmiastowego likwidowania 
rozbieżności na europejskim rynku usług 
dostawy w zakresie innowacji, 
elastyczności, zarządzania zapasami, usług 
transportu, odbioru i zwrotu paczek, 
zgodnie z przepisami unijnego prawa 
konkurencji, a także do sprawdzenia
możliwości wspólnego wykorzystywania 
infrastruktury przez podmioty realizujące 
ekspresowe przesyłki kurierskie z jednej i 
pocztowe z drugiej strony, dla ich 
wspólnej korzyści;

Or. de

Poprawka 47
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję Europejską do 
wspierania powstawania stron 
internetowych umożliwiających 
porównywanie produktów i usług 
oferowanych przez firmy w sektorze 
dostawy poprzez przedstawianie 
dostępnych produktów, cen, terminów 
dostaw oraz wszelkich odnośnych cech 
usług dostawczych; strony te powinny być 
udostępniane w wielu wersjach 
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językowych, gwarantując konsumentom 
przejrzystość, pewność i zwiększoną 
ochronę;

Or. pt

Poprawka 48
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do prowadzenia prac 
zmierzających do przyjęcia europejskich 
standardów adresowania i etykietowania, 
jak również standardów skrzynek 
pocztowych odpowiadających handlowi 
elektronicznemu;

14. wzywa Komisję do prowadzenia, wraz 
ze środowiskiem biznesowym, prac 
zmierzających do przyjęcia europejskich 
standardów adresowania i etykietowania, 
jak również standardów skrzynek 
pocztowych odpowiadających handlowi 
elektronicznemu;

Or. pl

Poprawka 49
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Podtytuł 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Europejski znak zaufania w handlu 
elektronicznym

Or. en

Poprawka 50
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla potrzebę stworzenia 
europejskiego znaku zaufania w handlu 
elektronicznym gwarantującego jakość, 
wiarygodność, równowagę środowiskową i 
społeczną oraz odpowiednie warunki 
pracy w zintegrowanych usługach 
dostawy przesyłek, co mogłoby pomóc w 
zwiększeniu zaufania konsumentów do 
handlu elektronicznego, w zachęceniu 
sprzedawców online oraz firm kurierskich 
do podjęcia większej odpowiedzialności w 
łańcuchu dostaw, w zwiększeniu 
przejrzystości, pewności prawa po stronie 
konsumentów i przedsiębiorstw, a także w 
powiększeniu przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, co 
przyczyni się do silnego wzrostu 
gospodarczego i stworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 51
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. wzywa Komisję do oceny właściwych 
ram prawnych oraz skali 
ogólnoeuropejskiego znaku zaufania w 
handlu elektronicznym poprzez 
rozważenie, czy akredytacja i 
przyznawanie europejskiego znaku 
zaufania w handlu elektronicznym mają 
być przeprowadzane przez instytucję 
unijną, czy zapewniane przez instytucje 
państw członkowskich na szczeblu 
krajowym; podkreśla, że europejski znak 
zaufania w handlu elektronicznym jest 
przyznawany operatorom logistycznym, 
którzy przestrzegają określonych 
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kodeksów postępowania i przestrzegają 
zobowiązań w odniesieniu do warunków 
pracy i szkoleń oraz ochrony środowiska; 
podkreśla, że taki znak zaufania ma 
dotyczyć operatorów oraz 
podwykonawców w całym łańcuchu 
dostaw;

Or. en

Poprawka 52
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. zauważa, że sprzedawcy internetowi, 
którzy chcieliby pochwalić się posiadanym 
znakiem zaufania w handlu 
elektronicznym w postaci elektronicznego 
oznakowania na stronie internetowej, 
mogliby korzystać tylko z akredytowanych 
operatorów logistycznych w celu 
zasygnalizowania, że przestrzegają 
przepisów gwarantowanych europejskim 
znakiem zaufania w handlu 
elektronicznym;

Or. en

Poprawka 53
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 14 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14d. wzywa Komisję do opracowania 
wytycznych, standardów technicznych i 
warunków wstępnych, które mają mieć 
zastosowanie do europejskiego znaku 
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zaufania w handlu elektronicznym; 
podkreśla, że aby europejski znak 
zaufania w handlu elektronicznym był 
skuteczny, musi działać w oparciu o 
zestaw niezbędnych elementów 
związanych z przejrzystymi przepisami 
ochrony i informowania konsumentów, a 
także wymaganiami proceduralnymi 
dotyczącymi rozpatrywania skarg i 
rozwiązywania sporów;

Or. en

Poprawka 54
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uznaje dynamiczny charakter rynku 
usług dostawy paczek, na którym szybko 
powstają nowe usługi oraz pojawiają się 
nowe podmioty realizujące dostawy; 
zauważa, że innowacyjne rozwiązania 
odpowiadające potrzebom detalistów 
internetowych oraz klientów 
prawdopodobnie staną się kluczowym 
elementem wyróżniającym dla 
konkurencji; uważa że ogromne znaczenie 
ma staranne monitorowanie rozwoju
rynku w celu określenia obszarów 
możliwych nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu rynku, w przypadku 
których dalsze działania mogą się w 
przyszłości okazać niezbędne;

15. uznaje dynamiczny charakter rynku 
usług dostawy paczek, na którym szybko 
powstają nowe usługi oraz pojawiają się 
nowe podmioty realizujące dostawy; 
zauważa, że innowacyjne rozwiązania 
odpowiadające potrzebom detalistów 
internetowych oraz klientów 
prawdopodobnie staną się kluczowym 
elementem wyróżniającym dla 
konkurencji; uważa, że należy z 
wyprzedzeniem dokładnie sprawdzić 
ewentualne działania legislacyjne, tak aby
nie ograniczać dynamiki rozwoju rynku 
dostaw paczek; wzywa Komisję, aby 
starannie monitorowała rozwój rynku 
w celu określenia obszarów możliwych 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
rynku, w przypadku których dalsze 
działania mogą się w przyszłości okazać 
niezbędne; podkreśla w tym kontekście, że 
kontrola rynku powinna uwzględniać nie 
tylko operatorów pocztowych o ustalonej 
pozycji, lecz także nowych oferentów;

Or. de
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Poprawka 55
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uznaje dynamiczny charakter rynku 
usług dostawy paczek, na którym szybko 
powstają nowe usługi oraz pojawiają się
nowe podmioty realizujące dostawy; 
zauważa, że innowacyjne rozwiązania 
odpowiadające potrzebom detalistów 
internetowych oraz klientów 
prawdopodobnie staną się kluczowym 
elementem wyróżniającym dla 
konkurencji; uważa że ogromne znaczenie 
ma staranne monitorowanie rozwoju rynku 
w celu określenia obszarów możliwych 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
rynku, w przypadku których dalsze 
działania mogą się w przyszłości okazać 
niezbędne;

15. uznaje dynamiczny charakter rynku 
usług dostawy paczek, na którym szybko 
powstają nowe usługi oraz pojawiają się 
nowe podmioty realizujące dostawy; 
zauważa, że innowacyjne rozwiązania 
odpowiadające potrzebom detalistów 
internetowych oraz klientów 
prawdopodobnie staną się kluczowym 
elementem wyróżniającym dla 
konkurencji; apeluje zatem o promowanie 
dalszego swobodnego rozwoju tego rynku 
i nieograniczanie go nadmiernymi 
regulacjami; uważa że ogromne znaczenie 
ma staranne monitorowanie rozwoju rynku 
w celu określenia obszarów możliwych 
nieprawidłowości, w przypadku których w 
przyszłości można by rozważyć 
ewentualne działania;

Or. pl

Poprawka 56
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie oraz 
Komisję do zapewnienia, aby istniejące 
ramy regulacyjne zostały w pełni 
przeniesione, wdrożone i wyegzekwowane, 
przy zwróceniu szczególnej uwagi na 
dyrektywę w sprawie usług pocztowych, 
unijne prawo konkurencji oraz dyrektywę 

16. przypomina o istnieniu odpowiednich 
ram regulacyjnych i wzywa państwa 
członkowskie oraz Komisję do 
zapewnienia, aby zostały one w pełni 
przeniesione, wdrożone i wyegzekwowane, 
przy zwróceniu szczególnej uwagi na 
dyrektywę w sprawie usług pocztowych, 
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w sprawie praw konsumentów; unijne prawo konkurencji oraz dyrektywę 
w sprawie praw konsumentów;

Or. pl

Poprawka 57
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie oraz 
Komisję do zapewnienia, aby istniejące 
ramy regulacyjne zostały w pełni 
przeniesione, wdrożone i wyegzekwowane, 
przy zwróceniu szczególnej uwagi na 
dyrektywę w sprawie usług pocztowych, 
unijne prawo konkurencji oraz dyrektywę 
w sprawie praw konsumentów;

16. wzywa państwa członkowskie oraz 
Komisję do zapewnienia, aby istniejące 
ramy regulacyjne zostały w pełni 
przeniesione, wdrożone i wyegzekwowane, 
przy zwróceniu szczególnej uwagi na 
dyrektywę w sprawie usług pocztowych, 
unijne prawo konkurencji, dyrektywę w 
sprawie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów oraz dyrektywę w 
sprawie praw konsumentów;

Or. en

Poprawka 58
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że skuteczne 
wyegzekwowanie ram prawnych zależy 
również od nadzoru krajowych organów 
regulacyjnych nad zobowiązaniami 
prawnymi operatorów pocztowych, 
zwłaszcza w odniesieniu do obowiązku 
świadczenia usług powszechnych zgodnie 
z dyrektywą 97/67/WE;

Or. en
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Poprawka 59
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wskazuje, że skomplikowane przepisy 
o podatku VAT stanowią dla małych 
przedsiębiorstw znaczącą przeszkodę w 
prowadzeniu handlu transgranicznego;
wzywa Komisję, aby jak najszybciej 
przedłożyła zapowiadany wniosek o 
wprowadzenie jednolitej deklaracji 
podatkowej VAT;

Or. de

Poprawka 60
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. podkreśla, że opcjonalne europejskie 
prawo umów dla umów między 
przedsiębiorcami a konsumentami 
doprowadziłoby do odczuwalnych 
ułatwień, a tym samym zachęciłoby więcej 
małych i średnich przedsiębiorstw do 
realizowania transgranicznej dostawy 
paczek; wzywa państwa członkowskie do 
konstruktywnego przyspieszenia 
trwających negocjacji w sprawie 
wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży;

Or. de


