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Poprawka 1
Simon Busuttil, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że właściwe funkcjonowanie 
jednolitego rynku wspiera europejski 
obszar wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości oraz przyczynia się do 
wzmocnienia europejskiego modelu 
społecznej gospodarki rynkowej;

1. podkreśla, że właściwe funkcjonowanie 
jednolitego rynku wspiera europejski 
obszar wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości oraz przyczynia się do 
wzmocnienia europejskiego modelu 
społecznej gospodarki rynkowej; zauważa 
również, że utworzenie europejskiego 
obszaru wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości poskutkuje 
wzmocnieniem jednolitego rynku, w 
szczególności poprawiając ochronę 
konsumentów;

Or.en

Poprawka 2
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia transpozycji, wdrażania i 
egzekwowania przepisów prawnych w 
zakresie jednolitego rynku w sposób 
właściwy i terminowy w celu zapewnienia 
równych warunków i uczynienia z UE 
obszaru, w którym rzeczywiście 
gwarantowane jest prawo do swobodnego 
przemieszczania się oraz wysoki poziom 
ochrony konsumentów;

Or.en
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Poprawka 3
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
sprawozdaniu na temat obywatelstwa za 
2010 rok będzie też poruszona kwestia 
przeszkód dla obywateli próbujących 
korzystać z towarów i usług 
transgranicznych, a także zostanie 
zaproponowany najlepszy sposób usunięcia 
tych przeszkód; zaleca, aby Komisja 
przeprowadziła niezależne badanie w celu 
wskazania 20 najpoważniejszych 
napotykanych na co dzień przez obywateli 
źródeł niezadowolenia i frustracji, 
wywołanych wprowadzeniem jednolitego 
rynku;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
sprawozdaniu na temat obywatelstwa za 
2010 rok będzie też poruszona kwestia 
przeszkód dla obywateli próbujących 
korzystać z towarów i usług 
transgranicznych, a także zostanie 
zaproponowany najlepszy sposób usunięcia 
tych przeszkód; z zadowoleniem przyjmuje 
działania podejmowane przez Komisję 
Europejską w odpowiedzi na rezolucję 
Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 
2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego 
rynku konsumentom i obywatelom, 
wzywającą do przeprowadzenia 
niezależnego badania w celu wskazania 
20 najpoważniejszych napotykanych na co 
dzień przez obywateli źródeł 
niezadowolenia i frustracji, wywołanych 
wprowadzeniem jednolitego rynku;

Or.en

Poprawka 4
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że art. 12 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
potwierdza – jako postanowienie o 
powszechnym zastosowaniu – że ochrona 
konsumentów powinna być uwzględniana 
podczas definiowania i realizacji innych 
gałęzi polityki i działań Unii; podkreśla 
znaczenie proponowanej nowej dyrektywy 
o prawach konsumenta;

3. podkreśla, że art. 12 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
potwierdza – jako postanowienie o 
powszechnym zastosowaniu – że ochrona 
konsumentów powinna być uwzględniana 
podczas definiowania i realizacji innych 
gałęzi polityki i działań Unii; podkreśla 
znaczenie proponowanej nowej dyrektywy 
o prawach konsumenta, a także zbliżającej 
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się modernizacji dyrektywy w sprawie 
podróży zorganizowanych, dyrektywy o 
nieuczciwych praktykach handlowych i 
dyrektywy dotyczącej reklamy 
wprowadzającej w błąd i reklamy 
porównawczej;

Or.en

Poprawka 5
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że Komisja będzie 
poszukiwać dalszych środków na rzecz 
usunięcia przeszkód w swobodnym 
przepływie, takich jak te przedstawione w 
sprawozdaniu na temat obywatelstwa; 
podkreśla podstawowe znaczenie 
usunięcia przeszkód w swobodnym 
przepływie w ramach jednolitego rynku; 
podkreśla, jak nieograniczona swoboda 
przepływu zwiększa uprawnienia 
obywateli, oferując im szerszą gamę 
możliwości w zakresie zatrudnienia;

Or.en

Poprawka 6
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. ponownie zwraca się do Komisji o 
rozważenie przyjęcia „Karty obywatela” 
obejmującej różne aspekty prawa do 
mieszkania i pracy w jakimkolwiek 
miejscu w UE;

4. ponownie1 zwraca się do Komisji o 
rozważenie przyjęcia „Karty obywatela” 
obejmującej różne aspekty prawa do 
mieszkania i pracy w jakimkolwiek 
miejscu w UE; podkreśla potrzebę 
zapewnienia wzajemnego uznawania 
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dokumentów urzędowych wystawionych 
przez poszczególne administracje krajowe;
[1] rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 20 maja 2010 w sprawie przybliżenia 
jednolitego rynku konsumentom i 
obywatelom (2010/2011(INI))

Or.en

Poprawka 7
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę elastycznego i 
mobilnego rynku pracy oraz zachęcania 
do większej mobilności i szerszego 
korzystania z praw do swobodnego 
przepływu w obrębie rynku 
wewnętrznego;

Or.en

Poprawka 8
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla potrzebę rzeczywistej 
mobilności pacjentów w Europie między 
państwami członkowskimi, jeżeli chodzi o 
opiekę zdrowotną; zachęca do działań 
wspierających mających na celu lepszą 
integrację rynku oraz rozpowszechnianie 
wiedzy i najlepszych technologii w 
sektorze ochrony zdrowia w ramach rynku 
wewnętrznego;

Or.en
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Poprawka 9
Pier Antonio Panzeri, Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla znaczenie wprowadzenia w 
życie dyrektywy w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych oraz potrzebę 
ustalenia przyczyn wystąpienia takich 
problemów podczas jej wdrażania w 
poszczególnych państwach 
członkowskich; uznaje, że rozwiązanie 
problemów dotyczących wykonywania tej 
dyrektywy przyczyni się w przyszłości do 
skutecznego osiągnięcia celu, jakim jest 
możliwość życia i pracy w dowolnym 
miejscu Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 10
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę szybkiego 
osiągnięcia większej pewności prawnej i 
przejrzystości w stosunkach umownych 
oraz dostępu do odpowiednich, niedrogich 
i skutecznych systemów dochodzenia 
roszczeń;

5. podkreśla potrzebę szybkiego 
osiągnięcia większej pewności prawnej i 
przejrzystości w stosunkach umownych 
oraz dostępu do odpowiednich, niedrogich 
i skutecznych systemów dochodzenia 
roszczeń, w tym alternatywnych 
mechanizmów rozwiązywania sporów;

Or.en
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Poprawka 11
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę szybkiego 
osiągnięcia większej pewności prawnej i 
przejrzystości w stosunkach umownych 
oraz dostępu do odpowiednich, niedrogich 
i skutecznych systemów dochodzenia 
roszczeń;

5. podkreśla potrzebę szybkiego 
osiągnięcia większej pewności prawnej i 
przejrzystości w stosunkach umownych 
oraz dostępu do odpowiednich, niedrogich 
i skutecznych systemów dochodzenia 
roszczeń, w tym mechanizmów 
dochodzenia roszczeń zbiorowych;

Or.en

Poprawka 12
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie transgranicznego 
wymiaru sprawiedliwości przy 
rozwiązywaniu przypadków nadużyć 
finansowych i wprowadzających w błąd 
praktyk handlowych, które mają źródło w 
jednym państwie członkowskim i dotyczą 
obywateli, organizacji pozarządowych 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw w 
innych państwach członkowskich;

Or.en

Poprawka 13
Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil, Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

5b. zdecydowanie popiera Komisję w 
dążeniu do wprowadzenia w życie 
przepisów skutkujących zmniejszaniem 
kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa i 
zawierania transakcji, w szczególności dla 
MŚP;

Or.en

Poprawka 14
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. zachęca do wszelkich inicjatyw na rzecz 
wspierania MŚP działających w wymiarze 
transgranicznym w całej UE przez 
konkretne ograniczanie obciążeń 
administracyjnych, finansowych i 
regulacyjnych; z zadowoleniem przyjmuje 
zbliżający się przegląd dyrektywy w 
sprawie opóźnień w płatnościach;

6. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do wspólnych inicjatyw na 
rzecz wspierania MŚP działających w 
wymiarze transgranicznym w całej UE 
przez konkretne ograniczanie obciążeń 
administracyjnych, finansowych i 
regulacyjnych; z zadowoleniem przyjmuje 
zbliżający się przegląd dyrektywy w 
sprawie opóźnień w płatnościach;

Or.en

Poprawka 15
Olle Schmidt, Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. zachęca do wszelkich inicjatyw na rzecz 
wspierania MŚP działających w wymiarze 
transgranicznym w całej UE przez 
konkretne ograniczanie obciążeń 
administracyjnych, finansowych i 
regulacyjnych; z zadowoleniem przyjmuje 

6. zachęca do wszelkich inicjatyw na rzecz 
wspierania MŚP działających w wymiarze 
transgranicznym w całej UE przez 
zmniejszanie biurokracji, aby osiągnąć 
konkretne ograniczanie obciążeń 
administracyjnych, finansowych i 
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zbliżający się przegląd dyrektywy w 
sprawie opóźnień w płatnościach;

regulacyjnych; z zadowoleniem przyjmuje 
zbliżający się przegląd dyrektywy w 
sprawie opóźnień w płatnościach;

Or.en

Poprawka 16
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do zapewnienia 
zniesienia wszystkich barier w rozwoju 
handlu elektronicznego z wykorzystaniem 
środków legislacyjnych i 
nielegislacyjnych; podkreśla potrzebę 
zwiększenia zaufania konsumentów i 
przedsiębiorstw do transgranicznego 
handlu elektronicznego.

7. wzywa Komisję do zapewnienia 
zniesienia wszystkich barier w rozwoju 
handlu elektronicznego wskazanych 
ostatnio w agendzie cyfrowej na 2010 r. z 
wykorzystaniem środków legislacyjnych i 
nielegislacyjnych; podkreśla potrzebę 
zwiększenia zaufania konsumentów i 
przedsiębiorstw do transgranicznego 
handlu elektronicznego, także poprzez 
nasilenie walki z cyberprzestępczością i 
podrabianiem; występuje o opracowanie 
unijnej karty praw konsumentów w 
dziedzinie usług internetowych i handlu 
elektronicznego.

Or.en

Poprawka 17
Olle Schmidt, Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do zapewnienia 
zniesienia wszystkich barier w rozwoju 
handlu elektronicznego z wykorzystaniem 
środków legislacyjnych i 
nielegislacyjnych; podkreśla potrzebę 
zwiększenia zaufania konsumentów i 
przedsiębiorstw do transgranicznego 

7. wzywa Komisję do zapewnienia 
zniesienia wszystkich barier w rozwoju 
handlu elektronicznego z wykorzystaniem 
środków legislacyjnych i 
nielegislacyjnych; wzywa do szybkiego 
rozwiązania problemów dotyczących 
transgranicznego handlu w przypadku 
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handlu elektronicznego. zakupów dokonywanych przez 
konsumentów online, w szczególności w 
odniesieniu do płatności i 
transgranicznych dostaw; podkreśla 
potrzebę zwiększenia zaufania 
konsumentów i przedsiębiorstw do 
transgranicznego handlu elektronicznego.

Or.en


