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Poprawka51
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie na temat stanu integracji 
jednolitego rynku na 2014 r. i 
zdecydowanie popiera działania Komisji 
na rzecz dalszej integracji jednolitego 
rynku w ramach europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka52
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina swoją opinię, że pierwsze 
sprawozdanie dotyczące stanu integracji 
jednolitego rynku było niewystarczające 
i niepełne; uważa zatem, że w przyszłych 
sprawozdaniach należy precyzyjniej 
określić obecne braki w poszczególnych 
państwach członkowskich, przedstawić 
bardziej konkretne wytyczne dotyczące 
możliwych środków zaradczych 
i oczekiwanych korzyści oraz wskazać 
efektywne dźwignie na rzecz pobudzenia 
wzrostu gospodarczego 
i konkurencyjności, a tym samym 
tworzenia miejsc pracy, które łącznie 
zapewnią konkretne możliwości 
reagowania na obecny kryzys społeczny 
i gospodarczy;

4. przypomina swoją opinię, że pierwsze 
sprawozdanie dotyczące stanu integracji 
jednolitego rynku było niewystarczające 
i niepełne; uważa zatem, że w przyszłych 
sprawozdaniach należy precyzyjniej 
określić obecne braki w poszczególnych 
państwach członkowskich, przedstawić 
bardziej konkretne wytyczne dotyczące 
możliwych środków zaradczych 
i oczekiwanych korzyści oraz wskazać 
efektywne dźwignie na rzecz pobudzenia 
wzrostu gospodarczego 
i konkurencyjności, a tym samym 
tworzenia miejsc pracy, które łącznie 
zapewnią konkretne możliwości 
reagowania na obecny kryzys społeczny 
i gospodarczy; jest przekonany, że celem 
tworzenia miejsc pracy powinno być 
przede wszystkim rozwiązanie problemu 
bezrobocia młodzieży w Unii;
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Or. en

Poprawka53
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. apeluje, aby przyszłe zalecenia dla 
poszczególnych krajów w ramach 
europejskiego semestru 2014 
odzwierciedlały ustalenia zawarte w 
sprawozdaniu na temat stanu integracji 
jednolitego rynku w dużo bardziej 
precyzyjny i kategoryczny sposób niż 
zalecenia dla poszczególnych krajów na 
rok 2013;

Or. en

Poprawka54
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podziela obawy Komisji dotyczące 
fragmentacji polityk i środków 
podatkowych w Unii powodującej 
przeszkody dla prawidłowego działania 
jednolitego rynku, przede wszystkim w 
postaci zakłóceń rynku oraz nieuczciwej 
konkurencji, szkodzące zarówno 
przedsiębiorstwom, jak i konsumentom i 
spowalniające konsolidację fiskalną; 
wzywa Komisję do podjęcia odpowiednich 
i skutecznych działań również w celu 
doprowadzenia do opracowania przez 
państwa członkowskie skoordynowanych 
polityk podatkowych sprzyjających 
wzrostowi gospodarczemu poprzez 
przesunięcie obciążeń podatkowych z 
pracowników na podstawy podatkowe 
związane z własnością i zanieczyszczeniem 
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środowiska;

Or. en

Poprawka55
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; podkreśla 
potrzebę znacznych nakładów 
inwestycyjnych na infrastrukturę 
energetyczną;

Or. en

Poprawka56
Sergio Gaetano Cofferati

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 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; podkreśla 
znaczenie ukierunkowanych inwestycji, 
zwłaszcza w dziedzinie stacjonarnego i 
mobilnego szerokopasmowego dostępu do 
internetu; wzywa do wprowadzenia 
konkretnych środków w celu 
zniwelowania utrzymujących się w 
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poszczególnych państwach członkowskich 
znacznych różnic w cenach komunikacji 
elektronicznej, które mają bardzo 
negatywny wpływ na konsumentów i 
przedsiębiorstwa; jednocześnie uznaje 
wdrożenie kompleksowej i aktualnej 
strategii bezpieczeństwa cyfrowego za 
kwestię o zasadniczym znaczeniu; 

Or. en

Poprawka 57
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. uważa zapewnienie pełnego i 
powszechnego dostępu do opieki 
zdrowotnej za kwestię o kluczowym 
znaczeniu i przypomina, że państwa 
członkowskie wciąż muszą wdrożyć 
wszystkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia pacjentom możliwości 
korzystania z ich praw do transgranicznej 
opieki zdrowotnej; 

Or. en

Poprawka58
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. popiera inicjatywy podjęte na szczeblu 
UE w celu uzupełnienia krajowych 
wysiłków na rzecz zwiększenia możliwości 
otrzymania mikrokredytu i pobudzenia 
przedsiębiorczości społecznej;

15. popiera inicjatywy podjęte na szczeblu 
UE w celu uzupełnienia krajowych 
wysiłków na rzecz zwiększenia możliwości 
otrzymania mikrokredytu i pobudzenia 
przedsiębiorczości społecznej, w tym 
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wspieranie banków rozwoju oferujących 
pożyczki na korzystniejszych warunkach 
niż banki komercyjne w celu wsparcia 
MŚP;

Or. en

Poprawka59
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wśród priorytetów wyznaczonych przez 
Komisję w rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego na 2014 r. i sprawozdaniu 
na temat stanu integracji jednolitego 
rynku rozwój form alternatywnego 
finansowania MŚP zajmuje wysoką 
pozycję; zdecydowanie   popiera zamiar 
rozwoju obligacji dla MŚP oraz 
alternatywnych rynków akcji i wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
skutecznej realizacji tych zamiarów;

Or. en

Poprawka60
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15b. podkreśla negatywne skutki 
fragmentacji rynku detalicznych usług 
finansowych dla funkcjonowania 
jednolitego rynku, na co zwróciła uwagę 
wcześniej również Komisja w 
sprawozdaniu na temat stanu integracji 
jednolitego rynku, zwłaszcza w 
odniesieniu do silnie zróżnicowanych 
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stawek oprocentowania pożyczek 
bankowych mających duże znaczenie dla 
konsumentów, gospodarstw domowych i 
MŚP; jest przekonany, że te różnice  
utrudniają skuteczny dostęp do usług 
finansowych i negatywnie wpływają na 
gospodarkę realną; jest zaniepokojony, w 
świetle fragmentacji i 
niesatysfakcjonującej skuteczności 
detalicznych usług finansowych, 
formułowaną przez konsumentów 
negatywną oceną zwłaszcza takich 
produktów, jak konta bankowe, hipoteki, 
prywatne plany emerytalne i instrumenty 
inwestycji w papiery wartościowe;

Or. en

Poprawka61
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podtrzymuje, że obecny wysoki 
poziom prywatnego zadłużenia poważnie 
wpływa na potencjał wewnętrznego 
rozwoju jednolitego rynku i stanowi 
poważne zagrożenie – w stopniu co 
najmniej równym zadłużeniu publicznemu 
– dla odporności i konkurencyjności 
gospodarki europejskiej; uważa, że 
procedury upadłościowe i konkretne 
narzędzia służące znacznemu 
zmniejszaniu i restrukturyzacji zadłużenia 
prywatnego, które mają zostać stworzone 
dla konsumentów, gospodarstw 
domowych i MŚP, stanowią kluczowy 
instrument niezbędny do ponownego 
wzbudzenia wewnętrznego popytu i 
rozwoju rynku wewnętrznego;

Or. en
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Poprawka62
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przyjmuje do wiadomości 
zmodyfikowaną strukturę drugiego 
wydania sprawozdania na temat stanu 
integracji jednolitego rynku; z 
zadowoleniem przyjmuje udzieloną w ten 
sposób przez Komisję odpowiedź na 
pytania Parlamentu sformułowane w 
rezolucji z dnia 7 lutego 2013 r.; 
stwierdza, że środki wyszczególnione w tej 
rezolucji potwierdziły w praktyce swoją 
skuteczność w zakresie lepszej 
implementacji i egzekwowania prawa UE, 
w tym bardziej rygorystycznego 
wykorzystywania projektu pilotażowego 
EU Pilot;

Or. en

Poprawka63
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

25a. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie na temat 
międzynarodowych łańcuchów wartości 
wewnątrz i na zewnątrz UE jako 
pozytywny przykład stosowania 
konkretnych wskaźników do oceny 
stopnia integracji jednolitego rynku ze 
szczególnym uwzględnieniem 
rozmieszczenia systemów produkcji w UE; 
podkreśla związek między wewnętrzną a 
zewnętrzną integracją UE i wskazuje na
potrzebę zachowania równowagi w tym 
zakresie chroniącej produkcję 
gospodarczą UE; podkreśla znaczenie 
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polityk makroekonomicznych i 
przemysłowych wpływających na rozwój 
silnego wewnątrzunijnego łańcucha 
wartości z myślą o rozpowszechnieniu 
wysoko produktywnych i 
konkurencyjnych systemów produkcji 
wiążących usługi z produkcją i sektorami 
pierwotnymi z całego – od centrum po 
peryferie – obszaru gospodarki UE 
poprzez wykorzystywanie indywidualnego 
potencjału wszystkich krajów i regionów; 

Or. en

Poprawka64
Jorgo Chatzimarkakis

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 prowadzone 
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;

Or. en


