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Poprawka 1
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Umocowanie 1

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
... listopada 2013 r. zatytułowany „Roczna 
analiza wzrostu gospodarczego na 2014 r.” 
(COM(2013)…) oraz sprawozdanie 
Komisji zatytułowane „Stan integracji 
jednolitego rynku na 2014 r. – Wkład do 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 
2014 r.” (COM(2013)…),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
... listopada 2013 r. zatytułowany „Roczna 
analiza wzrostu gospodarczego na 2014 r.” 
(COM(2013)…) oraz sprawozdanie 
Komisji zatytułowane „Stan integracji 
jednolitego rynku na 2014 r. – Wkład do 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 
2014 r.” (COM(2013)…), oraz załączoną
analizę prospektywną zatytułowaną 
„Międzynarodowe łańcuchy wartości w 
UE i poza nią”,

Or. en

Poprawka 2
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając konkluzje Rady 
Europejskiej z dni 24-25 października 
2013 r.,

Or. en

Poprawka 3
Ildikó Gáll-Pelcz
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Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, iż jednolity rynek 
powinien być postrzegany jako ściśle 
związany z innymi horyzontalnymi 
strategiami politycznymi w dziedzinach 
takich jak ochrona konsumentów 
i pracowników, prawa socjalne, ochrona 
środowiska i zrównoważony rozwój;

Or. en

Poprawka 4
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że Komisja wskazała 
usługi, usługi finansowe, transport, energię 
i rynek cyfrowy jako obszary 
najważniejsze dla poprawy 
funkcjonowania i pogłębienia jednolitego 
rynku; mając na uwadze, że metodykę 
określania tych obszarów należy regularnie 
poddawać ocenie i przeglądowi, biorąc pod 
uwagę cele i perspektywy wzrostu 
gospodarczego oraz kryteria dotyczące 
zapewnienia niezbędnej ochrony 
konsumentów, pracowników i obywateli;

G. mając na uwadze, że Komisja wskazała 
usługi, usługi finansowe, transport, energię 
i rynek cyfrowy jako obszary 
najważniejsze dla poprawy 
funkcjonowania i pogłębienia jednolitego 
rynku; mając na uwadze, że metodykę 
określania tych obszarów należy regularnie 
poddawać ocenie i przeglądowi, biorąc pod 
uwagę cele i perspektywy wzrostu 
gospodarczego oraz kryteria dotyczące 
zapewnienia niezbędnej ochrony 
obywateli, a w szczególności 
konsumentów, przedstawicieli wolnego 
zawodu i pracowników;

Or. en

Poprawka 5
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab
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Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że nie udało nam 
się jeszcze stworzyć w pełni 
funkcjonującego jednolitego rynku usług 
internetowych i łączności w Europie; 
mając na uwadze, że swobodny przepływ 
usług cyfrowych i transgraniczny handel 
elektroniczny jest dziś utrudniony przez 
niejednolite zasady na poziomie 
krajowym; mając na uwadze, że 
europejskie spółki i usługi publiczne 
odniosą korzyści gospodarcze i społeczne 
dzięki wykorzystaniu zaawansowanych 
usług i aplikacji z zakresu ICT;

Or. en

Poprawka 6
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że jednolity rynek powinien być 
ściśle związany z innymi horyzontalnymi 
strategiami politycznymi w dziedzinach 
takich jak ochrona konsumentów 
i pracowników, prawa socjalne, ochrona 
środowiska i zrównoważony rozwój;

skreślony

Or. en

Poprawka 7
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie wzywa Komisję do 
wzmocnienia zarządzania jednolitym 
rynkiem poprzez wprowadzenie – jako 
szczególnego filaru europejskiego semestru 
– rocznego cyklu zarządzania jednolitym 
rynkiem, który obejmie tabelę wyników 
rynku wewnętrznego, roczne sprawozdanie 
w sprawie stanu integracji jednolitego 
rynku w ramach rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego, wytyczne Rady 
Europejskiej dla państw członkowskich, 
krajowe plany działania mające na celu 
wdrażanie wytycznych jednolitego rynku 
oraz określone zalecenia dla 
poszczególnych krajów;

2. ponownie wzywa Komisję do 
wzmocnienia zarządzania jednolitym 
rynkiem poprzez wprowadzenie – jako 
szczególnego filaru europejskiego semestru 
– rocznego cyklu zarządzania jednolitym 
rynkiem, który obejmie tabelę wyników 
rynku wewnętrznego, roczne sprawozdanie 
w sprawie stanu integracji jednolitego 
rynku w ramach rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego, wytyczne Rady 
Europejskiej dla państw członkowskich, 
krajowe plany działania mające na celu 
wdrażanie wytycznych jednolitego rynku 
oraz określone zalecenia dla 
poszczególnych krajów, jak również do 
pełnego uwzględnienia kluczowych 
obszarów wzrostu, za jakie uznano sektor 
usług, sektor energetyczny, sektor 
transportu i jednolity rynek cyfrowy oraz 
środków uwzględnionych w Aktach 
o jednolitym rynku I i II;

Or. en

Poprawka 8
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sprawozdanie w sprawie stanu jednolitego 
rynku w 2014 r. uwzględnia niektóre 
elementy szczególne dotyczące działań 
podjętych przez poszczególne państwa 
członkowskie; uważa jednak, że w 
sprawozdaniu nadal brakuje oceny 
jakościowej dotyczącej skuteczności 
powziętych środków, postępów oraz 
faktycznych wyników strategii 
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politycznych;

Or. it

Poprawka 9
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że konieczna jest bardziej 
horyzontalna koordynacja i spójność prac 
nad przygotowaniem wniosków 
ustawodawczych mających znaczenie dla 
jednolitego rynku; uważa, że w ramach 
zarządzania jednolitym rynkiem należy 
odpowiednio uwzględnić potrzeby 
wszystkich zainteresowanych stron, oraz że 
do pobudzenia wzrostu gospodarczego 
i egzekwowania praw obywateli na 
jednolitym rynku konieczne jest silniejsze 
i wcześniejsze zaangażowanie partnerów 
społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron w opracowywanie, przyjmowanie, 
wdrażanie i monitorowanie środków;

5. uważa, że konieczna jest bardziej 
horyzontalna koordynacja i spójność prac 
nad przygotowaniem wniosków 
ustawodawczych mających znaczenie dla 
jednolitego rynku; uważa, że w ramach 
zarządzania jednolitym rynkiem należy 
odpowiednio uwzględnić potrzeby 
wszystkich zainteresowanych stron, oraz że 
do pobudzenia wzrostu gospodarczego 
i egzekwowania praw obywateli na 
jednolitym rynku konieczne jest silniejsze 
i wcześniejsze zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego, organizacji 
biznesowych, partnerów społecznych
i innych zainteresowanych stron 
w opracowywanie, przyjmowanie, 
wdrażanie i monitorowanie środków;

Or. en

Poprawka 10
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla konieczność 
przeprowadzenia kompleksowych 
konsultacji oraz gruntownej oceny 
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skutków przed przyjęciem wniosku przez 
Komisję; podkreśla, że wnioski Komisji 
muszą być spójne z zasadami 
inteligentnych regulacji i sprawności 
regulacyjnej oraz powinny obejmować 
ocenę skutków wobec MŚP, muszą 
ponadto zostać zatwierdzone przez Radę
ds. Ocen Skutków Komisji; podkreśla 
ponadto, że oceny skutków muszą 
zawierać ocenę skutków nowego 
ustawodawstwa wobec perspektywy 
wzrostu oraz konkurencyjności Europy;

Or. en

Poprawka 11
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że w wydawanych w ramach 
tego procesu zaleceniach dla 
poszczególnych krajów należy uwzględnić 
postępy osiągnięte przez poszczególne 
państwa członkowskie, a krajowe ustalenia 
dotyczące wdrażania prawodawstwa 
w dziedzinie jednolitego rynku nie muszą 
być zgodne z podejściem uniwersalnym;

7. uważa, że w wydawanych w ramach 
tego procesu zaleceniach dla 
poszczególnych krajów należy uwzględnić 
postępy osiągnięte przez poszczególne 
państwa członkowskie, a krajowe ustalenia 
dotyczące wdrażania prawodawstwa 
w dziedzinie jednolitego rynku nie muszą 
być zgodne z podejściem uniwersalnym, 
ale powinny skupić się na rzeczywistej 
skuteczności powziętych środków oraz na 
faktycznych rezultatach wdrożonych 
strategii politycznych;

Or. it

Poprawka 12
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że kluczowe sektory wskazane 
przez Komisję – usługi, usługi finansowe, 
transport, energia i rynek cyfrowy – mają 
decydujące znaczenie dla pełnej integracji 
jednolitego rynku; uważa ponadto, że 
koncentracja na tych sektorach powinna 
łączyć się z wysiłkami na rzecz 
zwiększenia ochrony praw obywatelskich 
zarówno konsumentów, jak
i pracowników, czemu towarzyszyć 
powinno ponowne podjęcie realizacji 
spójnej i zintegrowanej polityki 
przemysłowej oraz utworzenie modelu 
konkurencyjności opartego na wiedzy 
i innowacjach za pomocą odpowiednich 
inwestycji w badania i kształcenie;

9. uważa, że kluczowe sektory wskazane 
przez Komisję – usługi, usługi finansowe, 
transport, energia i rynek cyfrowy – mają 
decydujące znaczenie dla pełnej integracji 
jednolitego rynku; uważa ponadto, że 
koncentracja na tych sektorach powinna 
łączyć się z wysiłkami na rzecz 
zwiększenia ochrony praw obywatelskich 
między innymi konsumentów 
i pracowników, czemu towarzyszyć 
powinno ponowne podjęcie realizacji 
spójnej i zintegrowanej polityki 
przemysłowej oraz utworzenie modelu 
konkurencyjności opartego na wiedzy 
i innowacjach za pomocą odpowiednich 
inwestycji w badania i kształcenie;

Or. en

Poprawka 13
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że kluczowe sektory wskazane 
przez Komisję – usługi, usługi finansowe, 
transport, energia i rynek cyfrowy – mają 
decydujące znaczenie dla pełnej integracji 
jednolitego rynku; uważa ponadto, że 
koncentracja na tych sektorach powinna 
łączyć się z wysiłkami na rzecz 
zwiększenia ochrony praw obywatelskich 
zarówno konsumentów, jak 
i pracowników, czemu towarzyszyć 
powinno ponowne podjęcie realizacji 
spójnej i zintegrowanej polityki 
przemysłowej oraz utworzenie modelu
konkurencyjności opartego na wiedzy 
i innowacjach za pomocą odpowiednich

9. uważa, że kluczowe sektory wskazane 
przez Komisję – usługi, usługi finansowe, 
transport, energia i rynek cyfrowy – mają 
decydujące znaczenie dla pełnej integracji 
jednolitego rynku; uważa ponadto, że aby 
ożywić wzrost gospodarczy, ponowne 
podjęcie realizacji spójnej i zintegrowanej 
polityki przemysłowej skupiającej się na 
tych sektorach powinno obejmować 
również starania na rzecz zwiększenia 
ochrony praw obywatelskich i praw 
konsumentów oraz model 
konkurencyjności oparty na wiedzy 
i innowacjach w oparciu o unijne środki 
zachęty stymulujące inwestycje i dostęp do 
finansów, badania i rozwój oraz 
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inwestycji w badania i kształcenie; wspieranie szkolnictwa wyższego;

Or. en

Poprawka 14
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa państwa członkowskie Rady 
Europy do szybkiego przyjęcia i wdrożenia 
nowego pakietu ustawodawczego w 
sprawie zamówień publicznych; podkreśla 
znaczenie zamówień publicznych jako 
kluczowego motoru wzrostu, w 
szczególności dla MŚP;

Or. en

Poprawka 15
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do opracowania 
autentycznej europejskiej polityki 
przemysłowej; uważa, że 
reindustrializacja powinna być dla Unii 
nadrzędnym celem międzysektorowym; 
uważa, że ta nowa polityka przemysłowa 
powinna obejmować egzekwowanie 
przepisów dotyczących jednolitego rynku, 
całościową strategię dotyczącą 
zewnętrznego wymiaru jednolitego rynku 
opartą na wzajemności i wspólnych 
minimalnych standardach (zwłaszcza 
w sprawach społecznych, sprawach 

skreślony
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związanych z ochroną środowiska 
i sprawach bezpieczeństwa), równe 
warunki działania w zakresie 
opodatkowania i polityki ochrony 
konsumentów, właściwe zarządzanie 
przemianami w przemyśle i jego 
restrukturyzacją oraz lepszy dostęp do 
kapitału i infrastruktur w celu 
zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw i ułatwienia im dostępu do 
nowych rynków;

Or. en

Poprawka 16
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do opracowania 
autentycznej europejskiej polityki 
przemysłowej; uważa, że reindustrializacja 
powinna być dla Unii nadrzędnym celem 
międzysektorowym; uważa, że ta nowa 
polityka przemysłowa powinna obejmować 
egzekwowanie przepisów dotyczących 
jednolitego rynku, całościową strategię 
dotyczącą zewnętrznego wymiaru 
jednolitego rynku opartą na wzajemności 
i wspólnych minimalnych standardach 
(zwłaszcza w sprawach społecznych, 
sprawach związanych z ochroną 
środowiska i sprawach bezpieczeństwa), 
równe warunki działania w zakresie 
opodatkowania i polityki ochrony 
konsumentów, właściwe zarządzanie 
przemianami w przemyśle i jego 
restrukturyzacją oraz lepszy dostęp do 
kapitału i infrastruktur w celu zwiększenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
i ułatwienia im dostępu do nowych 
rynków;

10. wzywa Komisję do opracowania 
autentycznej europejskiej polityki 
przemysłowej; uważa, że reindustrializacja 
powinna być dla Unii nadrzędnym celem 
międzysektorowym; uważa, że ta nowa 
polityka przemysłowa powinna obejmować 
egzekwowanie przepisów dotyczących 
jednolitego rynku, całościową strategię 
dotyczącą zewnętrznego wymiaru 
jednolitego rynku, spójną politykę ochrony 
konsumentów oraz lepszy dostęp do 
kapitału i infrastruktur w celu zwiększenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
i ułatwienia im dostępu do nowych 
rynków;
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Or. en

Poprawka 17
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że jednolity rynek poprzez 
usunięcie ograniczeń w swobodnym 
przepływie osób, towarów, usług i 
kapitału, zapewnia przedsiębiorstwom 
możliwość działania na większą skalę, 
zwiększając tym samym ich zdolność do 
innowacji, inwestycji, poprawy wydajności 
i tworzenia miejsc pracy;

Or. el

Poprawka 18
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji o przedstawienie 
szczegółowego planu działania 
dotyczącego środków służących 
stworzeniu w pełni zintegrowanego 
i wzajemnie połączonego jednolitego 
rynku energii; podkreśla konieczność 
zapewnienia konsumentom przejrzystych 
i porównywalnych cen energii;

11. apeluje do Komisji o przedstawienie 
szczegółowego planu działania 
dotyczącego środków służących 
stworzeniu w pełni zintegrowanego 
i wzajemnie połączonego jednolitego 
rynku energii; podkreśla konieczność 
zapewnienia konsumentom przejrzystych 
i porównywalnych cen energii; uważa, że 
postępom poczynionym w sektorze 
energetycznym powinny odpowiadać 
podobne kroki w innych sektorach usług, 
aby zagwarantować ogólny dostęp i 
zrównoważone ekonomicznie ceny dla 
poszczególnych konsumentów, rodzin i 
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przedsiębiorstw;

Or. it

Poprawka 19
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji o przedstawienie 
szczegółowego planu działania 
dotyczącego środków służących 
stworzeniu w pełni zintegrowanego i 
wzajemnie połączonego jednolitego rynku 
energii; podkreśla konieczność 
zapewnienia konsumentom przejrzystych i 
porównywalnych cen energii;

11. apeluje do Komisji o przedstawienie 
szczegółowego planu działania 
dotyczącego środków służących 
stworzeniu w pełni zintegrowanego i 
wzajemnie połączonego jednolitego rynku 
energii; podkreśla konieczność 
zapewnienia konsumentom przejrzystych i 
porównywalnych cen energii przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
wrażliwych odbiorców;

Or. el

Poprawka 20
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że dla skutecznego 
funkcjonowania jednolitego rynku istotne 
znaczenie ma poprawa infrastruktury, 
zwłaszcza połączeń transgranicznych 
i interoperacyjności; uważa, że jednolity, 
wzajemnie połączony i sprawny europejski 
system transportowy jest istotny dla 
niezakłóconego przepływu towarów, osób 
i usług; ubolewa jednak nad brakiem 
odpowiednich inwestycji, które mają 
istotne znaczenie dla osiągnięcia tych 

12. podkreśla, że dla skutecznego 
funkcjonowania jednolitego rynku istotne 
znaczenie ma poprawa infrastruktury, 
zwłaszcza połączeń transgranicznych 
i interoperacyjności; uważa, że jednolity, 
wzajemnie połączony i sprawny europejski 
system transportowy jest istotny dla 
swobodnego przepływu towarów, osób 
i usług w ramach jednolitego rynku;
uważa, że dalsze inwestycje mają istotne 
znaczenie dla osiągnięcia tych celów, 
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celów, i powtarza, że należy wprowadzić 
odpowiednie formy innowacyjnego 
finansowania tych projektów;

i powtarza, że należy wprowadzić szeroką 
gamę instrumentów finansowych na 
potrzeby finansowania tych projektów;

Or. en

Poprawka 21
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla znaczenie spójnego 
wdrażania pakietu konkretnych wniosków 
przedstawionych przez Komisję w celu 
rozwoju i zakończenia budowy jednolitego 
rynku cyfrowego, co dotyczy zwłaszcza 
powszechnego dostępu do internetu oraz 
aktualnych i przejrzystych mechanizmów
ochrony konsumentów;

13. podkreśla, że spójne wdrażanie pakietu 
konkretnych wniosków w zakresie usług 
cyfrowych przedstawionych przez Komisję 
może przyczynić się do pełnego 
wykorzystania rynku wewnętrznego; 
wzywa do przyjęcia skutecznej polityki w 
zakresie jednolitego rynku cyfrowego, 
która zwiększy konkurencyjność, 
dostępność, transgraniczność i 
przejrzystość usług internetowych w 
Europie, zapewniając wysoki poziom 
ochrony konsumentów;

Or. en

Poprawka 22
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla znaczenie spójnego 
wdrażania pakietu konkretnych wniosków 
przedstawionych przez Komisję w celu
rozwoju i zakończenia budowy jednolitego 
rynku cyfrowego, co dotyczy zwłaszcza 
powszechnego dostępu do internetu oraz 

13. podkreśla znaczenie spójnego 
wdrażania bieżącego ustawodawstwa oraz 
dalszych wniosków dla rozwoju 
i zakończenia budowy jednolitego rynku 
cyfrowego, co dotyczy zwłaszcza 
powszechnego dostępu do internetu oraz 
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aktualnych i przejrzystych mechanizmów 
ochrony konsumentów;

aktualnych i przejrzystych mechanizmów 
ochrony konsumentów;

Or. en

Poprawka 23
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla znaczenie przyjęcia 
zintegrowanej i zaktualizowanej strategii 
na rzecz bezpieczeństwa w 
cyberprzestrzeni, co zmniejszy koszty 
udziału przedsiębiorców i konsumentów w 
gospodarce internetowej;

Or. el

Poprawka 24
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zwraca uwagę na szczególne 
znaczenie wspierania MŚP w ramach 
programów COSME i „Horyzont 2020”;

Or. en

Poprawka 25
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. stwierdza, że poprawa dostępu MŚP 
do finansowania i przepływów 
finansowych w ramach łańcucha dostaw, 
w tym zwalczania opóźnień w 
płatnościach, przyczyni się do 
zmniejszania ograniczeń płynności i 
wzmocnienia kapitału obrotowego małych 
i średnich przedsiębiorstw;

Or. el

Poprawka 26
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że swobodny przepływ osób 
i pracowników w Europie nadal nie 
funkcjonuje w pełni, oraz że konieczne są 
bardziej zdecydowane środki, aby usunąć 
pozostałe przeszkody i zapewnić 
przestrzeganie zasady równego 
traktowania pracowników;

16. ubolewa, że pomimo istniejących 
mocnych dowodów świadczących o 
znaczeniu jednolitego rynku w 
przezwyciężaniu kryzysu, swobodny 
przepływ obywateli, a w szczególności 
pracowników i przedstawicieli wolnego 
zawodu w Europie nie funkcjonuje w pełni, 
oraz że konieczne są bardziej zdecydowane 
środki, aby usunąć pozostałe przeszkody i 
stymulować wzrost gospodarczy;

Or. en

Poprawka 27
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że swobodny przepływ osób 
i pracowników w Europie nadal nie 
funkcjonuje w pełni, oraz że konieczne są 
bardziej zdecydowane środki, aby usunąć 
pozostałe przeszkody i zapewnić 
przestrzeganie zasady równego 
traktowania pracowników;

16. uważa, że swobodny przepływ osób
w Europie nadal nie funkcjonuje w pełni;
podkreśla, że konieczne są dalsze środki, 
aby usunąć pozostałe przeszkody; w 
związku z powyższym wzywa państwa 
członkowskie do pełnego wdrożenia 
dyrektywy usługowej oraz zmienionej 
dyrektywy w sprawie wzajemnego 
uznawania kwalifikacji zawodowych; 
podkreśla, że pełne i prawidłowe 
wdrożenie powyższych dyrektyw jest 
kluczowym motorem wzrostu 
gospodarczego w UE; ponadto wzywa 
Komisję do pociągnięcia państw 
członkowskich do odpowiedzialności oraz, 
w stosownych przypadkach, do wszczęcia 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 28
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że swobodny przepływ osób 
i pracowników w Europie nadal nie 
funkcjonuje w pełni, oraz że konieczne są 
bardziej zdecydowane środki, aby usunąć 
pozostałe przeszkody i zapewnić 
przestrzeganie zasady równego traktowania 
pracowników;

16. uważa, że swobodny przepływ osób 
i pracowników w Europie nadal nie 
funkcjonuje w pełni, oraz że konieczne są 
bardziej zdecydowane środki, aby usunąć 
pozostałe przeszkody i zapewnić 
przestrzeganie zasady równego traktowania 
pracowników; podkreśla potrzebę 
zrównoważonego rozwoju rynku 
wewnętrznego, w którym pełne 
zastosowanie swobód gospodarczych 
będzie zrównoważone przez odpowiednie 
wzmocnienie wymiaru społecznego, ze 
szczególnym uwzględnieniem praw 
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pracowników i warunków pracy;

Or. it

Poprawka 29
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla potrzebę zwiększenia 
przejrzystości i świadomości w kwestii
różnic w cenach i praw konsumentów na 
jednolitym rynku oraz przedsięwzięcia 
środków przeciwko nieuzasadnionej 
dyskryminacji konsumentów;

Or. el

Poprawka 30
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje pakiet 
wniosków ustawodawczych zatytułowany 
„Łączność na całym kontynencie -
utworzenie jednolitego rynku 
telekomunikacyjnego”, wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych i nadzoru 
rynku oraz wniosek dotyczący ujawniania 
informacji niefinansowych i informacji 
dotyczących różnorodności przez niektóre 
duże spółki oraz grupy; uważa, że 
inicjatywy te mogą spowodować poprawę 
praw konsumentów, lepiej zagwarantować 
zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów, 
ułatwić handel towarami i usługami oraz 
zachęcić do utworzenia nowego modelu 

skreślony
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konkurencyjności; zwraca się zatem do 
Komisji o ścisłą współpracę 
z Parlamentem i Radą w celu ich 
ukończenia w rozsądnym terminie;

Or. en

Poprawka 31
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje pakiet 
wniosków ustawodawczych zatytułowany 
„Łączność na całym kontynencie -
utworzenie jednolitego rynku 
telekomunikacyjnego”, wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych i nadzoru 
rynku oraz wniosek dotyczący ujawniania 
informacji niefinansowych i informacji 
dotyczących różnorodności przez niektóre 
duże spółki oraz grupy; uważa, że 
inicjatywy te mogą spowodować poprawę 
praw konsumentów, lepiej zagwarantować 
zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów,
ułatwić handel towarami i usługami oraz 
zachęcić do utworzenia nowego modelu 
konkurencyjności; zwraca się zatem do 
Komisji o ścisłą współpracę z Parlamentem 
i Radą w celu ich ukończenia w rozsądnym 
terminie;

18. z zadowoleniem przyjmuje pakiet 
wniosków ustawodawczych w sprawie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych i nadzoru rynku, uważa, 
że ta inicjatywa może spowodować 
poprawę praw konsumentów, lepiej 
zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo 
konsumentów oraz ułatwić handel 
towarami i usługami; zwraca się zatem do 
Komisji o ścisłą współpracę z Parlamentem 
i Radą w celu ich ukończenia w rozsądnym 
terminie;

Or. en

Poprawka 32
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję, by przedstawiła 
pozostałe wnioski zapowiedziane w aktach 
o jednolitym rynku, dotyczące zwłaszcza 
zmiany dyrektywy w sprawie przejrzystości 
i wprowadzenia wspólnej skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania, wniosek 
ustawodawczy dotyczący wspólnych 
europejskich zasad dochodzenia roszczeń 
zbiorowych oraz wnioski ułatwiające 
długoterminowe inwestycje w gospodarkę 
realną; zwraca się ponadto do Komisji 
o wdrożenie zmodernizowanego kodeksu 
celnego dzięki opracowaniu 
ujednoliconych praktyk w zakresie 
elektronicznych procedur celnych;

skreślony

Or. en

Poprawka 33
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję, by przedstawiła 
pozostałe wnioski zapowiedziane w aktach 
o jednolitym rynku, dotyczące zwłaszcza 
zmiany dyrektywy w sprawie przejrzystości 
i wprowadzenia wspólnej skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania, wniosek 
ustawodawczy dotyczący wspólnych 
europejskich zasad dochodzenia roszczeń 
zbiorowych oraz wnioski ułatwiające 
długoterminowe inwestycje w gospodarkę 
realną; zwraca się ponadto do Komisji 
o wdrożenie zmodernizowanego kodeksu 
celnego dzięki opracowaniu 
ujednoliconych praktyk w zakresie 
elektronicznych procedur celnych;

20. wzywa Komisję, by nie traciła więcej 
czasu ani zasobów na wnioski dotyczące
wspólnej skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania przedsiębiorstw czy 
wniosek ustawodawczy dotyczący
dochodzenia roszczeń zbiorowych; wzywa 
komisję, aby skupiła się na 
ustawodawstwie możliwym do 
zrealizowania, które przełoży się na wzrost 
gospodarczy; zwraca się ponadto do 
Komisji o wdrożenie zmodernizowanego 
kodeksu celnego dzięki opracowaniu 
ujednoliconych praktyk w zakresie 
elektronicznych procedur celnych;
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Or. en

Poprawka 34
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję, by przedstawiła
pozostałe wnioski zapowiedziane w aktach 
o jednolitym rynku, dotyczące zwłaszcza
zmiany dyrektywy w sprawie 
przejrzystości i wprowadzenia wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania, 
wniosek ustawodawczy dotyczący 
wspólnych europejskich zasad dochodzenia 
roszczeń zbiorowych oraz wnioski 
ułatwiające długoterminowe inwestycje 
w gospodarkę realną; zwraca się ponadto 
do Komisji o wdrożenie 
zmodernizowanego kodeksu celnego dzięki 
opracowaniu ujednoliconych praktyk 
w zakresie elektronicznych procedur 
celnych;

20. wzywa Komisję, by dołożyła starań, 
aby pozostałe wnioski zapowiedziane 
w aktach o jednolitym rynku zostały 
zatwierdzone oraz skutecznie 
transponowane i wdrożone, zwłaszcza te
dotyczące zmiany dyrektywy w sprawie 
przejrzystości i wprowadzenia wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania, 
wniosek ustawodawczy dotyczący 
wspólnych europejskich zasad dochodzenia 
roszczeń zbiorowych oraz wnioski 
ułatwiające długoterminowe inwestycje 
w gospodarkę realną; zwraca się ponadto 
do Komisji o wdrożenie 
zmodernizowanego kodeksu celnego dzięki 
opracowaniu ujednoliconych praktyk 
w zakresie elektronicznych procedur 
celnych;

Or. it

Poprawka 35
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że regulacje dotyczące usług 
finansowych powinny przewidywać lepsze 
informowanie konsumentów, ich większą 
ochronę i możliwości skutecznego 
dochodzenia przez nich roszczeń; 

21. uważa, że regulacje dotyczące usług 
finansowych powinny przewidywać lepsze 
informowanie konsumentów, ich większą 
ochronę i możliwości skutecznego 
dochodzenia przez nich roszczeń; 
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podkreśla konieczność szybkiego 
i pozytywnego ukończenia prac nad 
wnioskami ustawodawczymi dotyczącymi 
rynku usług konsumenckich i detalicznych 
usług finansowych, zwłaszcza 
dokumentów zawierających kluczowe 
informacje dotyczące detalicznych 
produktów inwestycyjnych w pakietach,
porównywalności opłat za prowadzenie 
rachunku płatniczego, przenoszenia 
rachunku płatniczego oraz dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego; jest 
zdania, że w celu zachęcenia do 
bezpiecznego inwestowania oszczędności 
prywatnych w gospodarkę realną należy 
przedstawić dodatkowe wnioski, np. 
dotyczące systemu upadłości 
konsumenckiej;

podkreśla konieczność szybkiego 
i pozytywnego ukończenia prac nad 
wnioskami ustawodawczymi dotyczącymi 
rynku usług konsumenckich i detalicznych 
usług finansowych, zwłaszcza 
porównywalności opłat za prowadzenie 
rachunku płatniczego, przenoszenia 
rachunku płatniczego oraz dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego; jest 
zdania, że w celu zachęcenia do 
bezpiecznego inwestowania oszczędności 
prywatnych w gospodarkę realną należy 
przedstawić dodatkowe wnioski, np. 
dotyczące systemu upadłości 
konsumenckiej;

Or. en

Poprawka 36
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że regulacje dotyczące usług 
finansowych powinny przewidywać lepsze 
informowanie konsumentów, ich większą 
ochronę i możliwości skutecznego 
dochodzenia przez nich roszczeń; 
podkreśla konieczność szybkiego 
i pozytywnego ukończenia prac nad 
wnioskami ustawodawczymi dotyczącymi 
rynku usług konsumenckich i detalicznych 
usług finansowych, zwłaszcza 
dokumentów zawierających kluczowe 
informacje dotyczące detalicznych 
produktów inwestycyjnych w pakietach, 
porównywalności opłat za prowadzenie 
rachunku płatniczego, przenoszenia 
rachunku płatniczego oraz dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego; jest 

21. uważa, że regulacje dotyczące usług 
finansowych powinny przewidywać lepsze 
informowanie konsumentów, ich większą 
ochronę i możliwości skutecznego 
dochodzenia przez nich roszczeń; 
podkreśla konieczność szybkiego 
i pozytywnego ukończenia prac nad 
wnioskami ustawodawczymi dotyczącymi 
rynku usług konsumenckich i detalicznych 
usług finansowych, zwłaszcza 
dokumentów zawierających kluczowe 
informacje dotyczące detalicznych 
produktów inwestycyjnych w pakietach, 
porównywalności opłat za prowadzenie 
rachunku płatniczego, przenoszenia 
rachunku płatniczego oraz dostępu do 
podstawowego rachunku płatniczego; jest 
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zdania, że w celu zachęcenia do 
bezpiecznego inwestowania oszczędności 
prywatnych w gospodarkę realną należy 
przedstawić dodatkowe wnioski, np. 
dotyczące systemu upadłości 
konsumenckiej;

zdania, że w celu zachęcenia do 
bezpiecznego inwestowania oszczędności 
prywatnych w gospodarkę realną należy 
przedstawić dodatkowe wnioski, np. 
szczególne przepisy dotyczące systemu 
upadłości konsumenckiej, stanowiące 
alternatywę dla aktualnego podejścia, 
które jest fragmentaryczne i 
niewystarczające;

Or. it

Poprawka 37
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. uważa, że niezbędne jest szybkie 
zatwierdzenie i odpowiednia transpozycja 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych oraz koncesji; wdrożenie tej 
reformy stanowi dobrą okazję do 
modernizacji administracji publicznej; 
zdolność wykorzystania potencjału 
strategicznego w powiązaniu ze strategią 
„Europa 2020”, a w szczególności z jej 
aspektami społecznymi i środowiskowymi 
oraz zdolność poprawienia jakości i 
skuteczności wydatków publicznych w 
odpowiedzi na szczególne potrzeby 
administracji i władz lokalnych i 
krajowych są kluczowe dla prawidłowego
wdrożenia przepisów dotyczących 
zamówień publicznych i koncesji;

Or. it

Poprawka 38
Sergio Gaetano Cofferati
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Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. uważa, że nowe przepisy dotyczące 
kwalifikacji zawodowych stanowią ważny 
krok na drodze do wzmocnienia swobody 
przepływu pracowników i przedstawicieli 
wolnych zawodów i w związku z tym 
uważa za konieczne zastosowanie ich i 
szybkie wdrożenie w sposób umożliwiający 
dążenie do wspólnego, wysokiego poziomu 
kształcenia oraz korzystanie z możliwości 
płynących z legitymacji zawodowej, w 
szczególności przez osoby młode; 
jednocześnie uważa, że niezbędna jest 
reforma w zakresie zawodów 
regulowanych umożliwiająca lepszy 
dostęp osób młodych do tych zawodów 
oraz dająca możliwość stworzenia bardziej 
dynamicznego rynku, zapewniającego 
konsumentom odpowiednie gwarancje;

Or. it

Poprawka 39
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że należy podjąć wysiłki na 
rzecz zwiększenia przejrzystości wdrażania 
i jednolitego stosowania prawa Unii 
w państwach członkowskich; uważa, że 
transpozycja każdej dyrektywy powinna 
przebiegać w sposób spójny, oraz że należy 
przyjąć wszystkie środki transpozycji 
w celu odzwierciedlenia kompromisów 
osiągniętych na szczeblu Unii;

24. uważa, że należy podjąć wysiłki na 
rzecz zwiększenia przejrzystości wdrażania 
i jednolitego stosowania prawa Unii 
w państwach członkowskich; zwraca 
uwagę, że terminy transpozycji zostały 
przekroczone średnio o dziewięć miesięcy, 
wzrasta również liczba dyrektyw, których 
transpozycja jest opóźniona o dwa lata i 
więcej; uważa, że transpozycja każdej 
dyrektywy powinna przebiegać w sposób 
spójny oraz że należy przyjąć wszystkie 
środki transpozycji w celu 
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odzwierciedlenia kompromisów 
osiągniętych na szczeblu Unii;

Or. en

Poprawka 40
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. uważa jednak, że wyłącznie ilościowe 
dane statystyczne dotyczące wdrożenia 
prawodawstwa w dziedzinie jednolitego 
rynku nie są wystarczające, oraz że 
konieczna jest koncentracja na jakości 
wdrażania prawodawstwa w państwach 
członkowskich;

25. uważa jednak, że wyłącznie ilościowe 
dane statystyczne dotyczące wdrożenia 
prawodawstwa w dziedzinie jednolitego 
rynku nie są wystarczające, oraz że 
konieczna jest koncentracja na jakości 
wdrażania prawodawstwa w państwach
członkowskich, opartej na określonych 
kluczowych wskaźnikach, opracowanych 
na szczeblu europejskim, dotyczących 
sektorów jednolitego rynku;

Or. it

Poprawka 41
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. uważa, że wspieranie dalszych 
inicjatyw mających na celu rozwój 
transgranicznych łańcuchów dostaw 
będzie stymulowało usuwanie 
utrzymujących się barier na drodze do 
ukończenia jednolitego rynku oraz może 
pomóc w poprawieniu wydajności i 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
europejskich w gospodarce światowej;
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Or. en

Poprawka 42
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. uważa, że można znacząco poprawić 
spójność i skuteczność wykorzystania 
sprawozdań dotyczących „stanu integracji 
rynku wewnętrznego” oraz analiz 
„poczynionego postępu i pozostałych 
przeszkód” towarzyszących rocznej 
analizie wzrostu gospodarczego; wzywa w 
szczególności do opracowania w ramach 
tabeli wyników jednolitego rynku
narzędzia analitycznego rozpatrującego 
integrację jednolitego rynku z 
uwzględnieniem gospodarczych i 
regulacyjnych wskaźników wyników; 
złożone wskaźniki opracowane na ten cel 
stanowiłyby lepszą podstawę dowodową 
oraz powiązanie między rzeczywistością 
jednolitego rynku a rocznym cyklem 
europejskiego semestru, jak również 
umożliwiłyby wykrycie modeli integracji 
gospodarczej, które stanowiłyby podstawę 
zaleceń dla poszczególnych krajów;

Or. en

Poprawka 43
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zaskoczeniem odnotowuje 
twierdzenie, że państwa członkowskie 

27. ubolewa nad średnim czasem trwania
postępowań w sprawie uchybienia 
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ponoszą wyłączną odpowiedzialność za 
długość wszystkich postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego; jest szczególnie 
zaniepokojony tym, że najdłużej trwają 
sprawy dotyczące usług (średnio 49,8 
miesiąca);

zobowiązaniom państwa członkowskiego,
a w szczególności nad tym, że sprawy 
dotyczące usług trwają najdłużej (średnio 
49,8 miesiąca); wzywa państwa 
członkowskie do bardziej skutecznej pracy 
z Komisją w celu przyspieszenia 
rozwiązywania spraw oraz wzywa Komisję 
do przeprowadzenia dalszych kontroli 
środków krajowych, które szkodzą 
jednolitemu rynkowi;

Or. en

Poprawka 44
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zaskoczeniem odnotowuje 
twierdzenie, że państwa członkowskie 
ponoszą wyłączną odpowiedzialność za 
długość wszystkich postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego; jest szczególnie 
zaniepokojony tym, że najdłużej trwają 
sprawy dotyczące usług (średnio 49,8 
miesiąca);

27. z zaskoczeniem odnotowuje 
twierdzenie, że państwa członkowskie 
ponoszą wyłączną odpowiedzialność za 
długość wszystkich postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego; jest szczególnie 
zaniepokojony tym, że najdłużej trwają 
sprawy dotyczące usług (średnio 49,8 
miesiąca); uważa, że postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego ujawniły szereg 
ograniczeń pod względem szybkiego 
zajmowania się brakami w zakresie 
wdrażania i stosowania przepisów 
dotyczących jednolitego rynku oraz 
rozwiązywania ich;

Or. en

Poprawka 45
Andreas Schwab
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Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. jest zdania, że postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego powinno być w każdych 
okolicznościach uważane za ostateczność 
i powinno być prowadzone dopiero po 
podjęciu szeregu prób skoordynowania 
i naprawienia sytuacji, oraz że przed 
postawieniem państwa członkowskiego 
przed Trybunałem Sprawiedliwości 
pożądane jest wykorzystanie unijnych 
postępowań pilotażowych i innych;

28. jest zdania, że postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego powinno być uważane za 
ostateczność i powinno być prowadzone 
dopiero po podjęciu prób skoordynowania 
i naprawienia sytuacji, oraz że w związku z 
powyższym Komisja przed postawieniem 
państwa członkowskiego przed 
Trybunałem Sprawiedliwości powinna 
popierać wykorzystanie unijnych 
postępowań pilotażowych i innych; nadal 
nalega, aby dołożyć wszelkich starań w 
celu zwiększenia ścisłości zastosowania 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
wskutek naruszenia przepisów prawa 
unijnego w zakresie jednolitego rynku, 
oraz aby państwa członkowskie i Rada 
Europy kontynuowały prace mające na 
celu dalszy rozwój postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w ramach przyszłych 
zmian do TFUE;

Or. en

Poprawka 46
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa państwa członkowskie do 
wzmożenia wysiłków na rzecz 
unowocześnienia organów administracji 
publicznej – przede wszystkim poprzez 
szybkie wdrożenie środków dotyczących 
administracji elektronicznej, e-zdrowia, 
fakturowania elektronicznego 

31. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wdrożenia środków 
przewidzianych w ramach agendy 
cyfrowej oraz do wzmożenia wysiłków na 
rzecz unowocześnienia organów 
administracji publicznej – przede 
wszystkim poprzez szybkie wdrożenie 
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i elektronicznych zamówień publicznych –
w celu świadczenia obywatelom 
i przedsiębiorstwom w całej Europie 
większej liczby lepszych usług cyfrowych 
oraz ograniczenia kosztów i zwiększenia 
efektywności sektora publicznego;

środków dotyczących administracji 
elektronicznej, e-zdrowia, fakturowania 
elektronicznego i elektronicznych 
zamówień publicznych – w celu 
świadczenia obywatelom 
i przedsiębiorstwom w całej Europie 
większej liczby lepszych usług cyfrowych 
oraz ograniczenia kosztów i zwiększenia 
efektywności sektora publicznego;

Or. it

Poprawka 47
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiednich zasobów sieci 
SOLVIT i pojedynczym punktom 
kontaktowym – zgodnie z wymaganiami 
określonymi w dyrektywie usługowej; 
wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do podjęcia dalszych kroków 
w celu rozpowszechnienia informacji na 
temat dostępności tych instrumentów 
wśród przedsiębiorstw i przedsiębiorców;

32. zauważa, że system rozwiązywania 
problemów rynku wewnętrznego SOLVIT 
nadal nie jest w pełni wykorzystywany;
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiednich zasobów sieci 
SOLVIT i pojedynczym punktom 
kontaktowym – zgodnie z wymaganiami 
określonymi w dyrektywie usługowej; 
wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do podjęcia dalszych kroków 
w celu rozpowszechnienia informacji na 
temat dostępności tych instrumentów 
wśród przedsiębiorstw i przedsiębiorców;

Or. en

Poprawka 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa państwa członkowskie do 32. wzywa państwa członkowskie do 
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zapewnienia odpowiednich zasobów sieci 
SOLVIT i pojedynczym punktom 
kontaktowym – zgodnie z wymaganiami 
określonymi w dyrektywie usługowej; 
wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do podjęcia dalszych kroków 
w celu rozpowszechnienia informacji na 
temat dostępności tych instrumentów 
wśród przedsiębiorstw i przedsiębiorców;

zapewnienia odpowiednich zasobów sieci 
SOLVIT i pojedynczym punktom 
kontaktowym – zgodnie z wymaganiami 
określonymi w dyrektywie usługowej; 
wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do podjęcia dalszych kroków 
w celu rozpowszechnienia informacji na 
temat dostępności tych instrumentów 
wśród przedsiębiorstw i przedsiębiorców; 
ponadto uważa, że państwa członkowskie 
powinny zainicjować intensywniejszą i 
szerszą wymianę najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 49
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. odnotowuje stale zwiększające się 
wykorzystanie portali Twoja Europa 
i Twoja Europa – Porady, które powinny 
umożliwiać przekazanie niezbędnych 
informacji każdej osobie przemieszczającej 
się w Unii Europejskiej; ma jednocześnie 
świadomość, że poziom mobilności 
w Europie jest nadal niski, a mobilność 
często ogranicza się do niewielkiej liczby 
dobrze wykształconych i zamożnych osób 
i grup społecznych;

33. odnotowuje stale zwiększające się 
wykorzystanie portali Twoja Europa 
i Twoja Europa – Porady, które powinny 
umożliwiać przekazanie niezbędnych 
informacji każdej osobie przemieszczającej 
się w Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 50
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

33a. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Miesiąc Jednolitego Rynku, która między 
23 września a 23 października połączyła 
obywateli Europy, decydentów, ekspertów 
oraz liderów UE w internetowej debacie 
oraz w towarzyszących jej wydarzeniach 
krajowych, mających na celu dyskusję na 
temat osiągniętych do tej pory postępów, 
pozostałych wyzwań oraz pomysłów na 
przyszłość jednolitego rynku, wzywa 
również Komisję do zachowania i 
wykorzystania obaw i sugestii zgłoszonych 
przez uczestników; wzywa Komisję do 
oceny formatu i skuteczności edycji z 2013 
r., z uwzględnieniem jej potencjału 
dotarcia do obywateli, przedsiębiorstw i 
konsumentów oraz faktycznego 
umożliwienia im pomocy w kształtowaniu 
jednolitego rynku;

Or. en


