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Poprawka 1
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Odniesienie 2 

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając art. 9, 49 i 56 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając art. 9, 14, 49 i 56 oraz 
protokół nr 26 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej,

Or. fr

Poprawka 2
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Odniesienie 8 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie dla 
przewodniczącego Komisji Europejskiej 
zatytułowane „Nowa strategia dla 
jednolitego rynku”,

Or. fr

Poprawka 3
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Odniesienie 8 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. w 
sprawie przybliżenia jednolitego rynku 
konsumentom i obywatelom1,

                                               
1 Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA (2010)0186.
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Or. fr

Poprawka 4
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że dyrektywa o 
usługach ma na celu pełną realizację 
wewnętrznego rynku usług, przy 
jednoczesnym utrzymaniu wysokiego 
poziomu jakości i spójności społecznej,

A. mając na uwadze, że dyrektywa o 
usługach ma na celu pełną realizację 
wewnętrznego rynku usług, przy 
jednoczesnym utrzymaniu wysokiego 
poziomu jakości i spójności społecznej, a 
przy tym ma wnieść wkład w realizację 
misji określonej w art. 3 traktatu (dawny 
art. 2 TUE), jaką jest.: działanie na rzecz 
trwałego rozwoju Europy, którego 
podstawą jest zrównoważony wzrost 
gospodarczy oraz stabilność cen, 
społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej 
konkurencyjności zmierzająca do pełnego 
zatrudnienia i postępu społecznego oraz 
wysoki poziom ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego; propagowanie 
postępu naukowego i technicznego; 
zwalczanie wykluczenia społecznego i 
dyskryminacji oraz wspieranie 
sprawiedliwości społecznej i ochrony 
socjalnej, równości kobiet i mężczyzn, 
solidarności między pokoleniami i 
ochrony praw dziecka; wspieranie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej oraz solidarności państw 
członkowskich; szanowanie bogatej 
różnorodności kulturowej i językowej oraz 
zapewnianie ochrony i rozwoju 
dziedzictwa kulturowego Europy,

Or. fr
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Poprawka 5
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że dyrektywa o 
usługach stanowi instrument na rzecz
wzrostu Unii Europejskiej i że powinna 
ona być realizowana w ramach strategii 
„Europa 2020” oraz Aktu o jednolitym 
rynku

B. mając na uwadze, że dyrektywa o 
usługach w zamyśle ma stanowić 
instrument na rzecz wzrostu Unii 
Europejskiej i że powinna ona być 
realizowana w ramach strategii „Europa 
2020” oraz Aktu o jednolitym rynku

Or. fr

Poprawka 6
Constance Le Grip, Damien Abad, Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że transpozycja 
dyrektywy o usługach stanowi poważne 
wyzwanie dla państw członkowskich, 
sektora instytucji rządowych i 
samorządowych oraz władz lokalnych z 
uwagi na przepisy dotyczące prawa 
przedsiębiorczości, swobody świadczenia 
usług i na tworzenie pojedynczych 
punktów kontaktowych w celu 
zapewnienia wsparcia usługodawcom,

C. mając na uwadze, że transpozycja 
dyrektywy o usługach stanowi poważne 
wyzwanie dla państw członkowskich, 
sektora instytucji rządowych i 
samorządowych oraz władz lokalnych z 
uwagi na przepisy dotyczące prawa 
przedsiębiorczości, swobody świadczenia 
usług i na tworzenie pojedynczych 
punktów kontaktowych w celu 
zapewnienia wsparcia usługodawcom, w 
szczególności MŚP,

Or. fr

Poprawka 7
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wpływ dyrektywy 
na gospodarkę, przedsiębiorstwa i 
obywateli będzie można ocenić dopiero po 
jej transpozycji we wszystkich państwach 
członkowskich Unii,

D. mając na uwadze, że wpływ dyrektywy 
na gospodarkę, przedsiębiorstwa i 
obywateli będzie można ocenić dopiero po 
jej transpozycji we wszystkich państwach 
członkowskich Unii oraz wystąpieniu jej 
rzeczywistych i konkretnych skutków dla 
działalności gospodarczej, jakościowego i 
ilościowego poziomu zatrudnienia i 
zabezpieczenia społecznego, a także dla 
stopnia ochrony środowiska i jakości 
usług oferowanych konsumentom,

Or. fr

Poprawka 8
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wpływ dyrektywy 
na gospodarkę, przedsiębiorstwa i 
obywateli będzie można ocenić dopiero po 
jej transpozycji we wszystkich państwach 
członkowskich Unii,

D. mając na uwadze, że dokładny wpływ 
dyrektywy na gospodarkę, 
przedsiębiorstwa i obywateli będzie można 
ocenić dopiero po jej transpozycji we 
wszystkich państwach członkowskich Unii 
i że w chwili obecnej można dokonać 
jedynie szacunkowej oceny na podstawie 
dotychczasowego rozwoju sytuacji,

Or. de

Poprawka 9
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wpływ dyrektywy D. mając na uwadze, że wpływ dyrektywy 
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na gospodarkę, przedsiębiorstwa i 
obywateli będzie można ocenić dopiero po 
jej transpozycji we wszystkich państwach 
członkowskich Unii,

na gospodarkę, przedsiębiorstwa i 
obywateli będzie można ocenić dopiero po 
jej pełnej i właściwej transpozycji we 
wszystkich państwach członkowskich Unii,

Or. en

Poprawka 10
Mara Bizzotto, Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

D a. mając na uwadze, że transpozycja 
dyrektywy usługowej stwarza organom 
lokalnym różnorodne problemy zwłaszcza 
w obszarze wydawania koncesji, a 
szczególniej w dziedzinie prowadzenia 
tradycyjnej działalności handlowej, takiej 
jak handel obwoźny, której zagraża 
konkurencja spółek kapitałowych 
reprezentujących interesy wielkiej 
dystrybucji,

Or. it

Poprawka 11
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że jakość procesu 
wdrażania dyrektywy przez państwa 
członkowskie jest równie istotna, jak
przestrzeganie wyznaczonych terminów jej 
wdrożenia,

E. mając na uwadze, że jakość procesu 
wdrażania dyrektywy przez państwa 
członkowskie jest istotniejsza niż
przestrzeganie wyznaczonych terminów jej 
wdrożenia,

Or. de
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Poprawka 12
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1 a. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie analizy ex-post 
dotyczącej rzeczywistego wpływu 
dyrektywy na działalność gospodarczą 
oraz jej skutków dla zatrudnienia, 
zarówno w aspekcie ilościowym 
(tworzenie i likwidowanie miejsc pracy), 
jak i jakościowym (jakość miejsc pracy, 
warunki pracy), a także o ocenę tego 
wpływu w świetle skutków oczekiwanych 
w momencie przyjmowania dyrektywy i 
powtórzonych, w oparciu o ocenę 
szacunkową dokonaną przed 
transpozycją, w komunikacie Komisji 
zatytułowanym „W kierunku Aktu o 
jednolitym rynku”;

Or. fr

Poprawka 13
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
związku z wdrażaniem dyrektywy o 
usługach można zaobserwować we
wszystkich państwach członkowskich 
niespotykaną dotąd dynamiczną 
modernizację, objawiającą się nowymi 
metodami pracy i oceny; podkreśla 
kluczową rolę partnerów społecznych i 
organizacji zawodowych w procesie 
transpozycji; wzywa Komisję do pełnego 
włączenia ich do procesu wzajemnej 
oceny;

2. zauważa, że w związku z wdrażaniem 
dyrektywy o usługach można 
zaobserwować we wszystkich państwach 
członkowskich znaczne obciążenia 
administracyjne oraz że należy zbadać, czy 
zjawisku temu towarzyszy dynamiczna 
modernizacja, objawiająca się nowymi 
metodami pracy i oceny; zaleca w każdym 
razie proporcjonalne i rozsądne 
ograniczenie ciężaru administracyjnego 
nałożonego w szczególności na lokalne i 
regionalne władze publiczne przez proces 
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wdrażania dyrektywy; podkreśla kluczową 
rolę partnerów społecznych i organizacji 
zawodowych w procesie transpozycji; 
wzywa Komisję do pełnego włączenia ich, 
a także władz lokalnych i regionalnych, do 
procesu wzajemnej oceny;

Or. fr

Poprawka 14
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
związku z wdrażaniem dyrektywy o 
usługach można zaobserwować we 
wszystkich państwach członkowskich 
niespotykaną dotąd dynamiczną 
modernizację, objawiającą się nowymi 
metodami pracy i oceny; podkreśla 
kluczową rolę partnerów społecznych i 
organizacji zawodowych w procesie 
transpozycji; wzywa Komisję do pełnego 
włączenia ich do procesu wzajemnej 
oceny;

2. stwierdza, że wdrażanie dyrektywy o 
usługach może przyczynić się we 
wszystkich państwach członkowskich do 
niespotykanej dotąd dynamicznej 
modernizacji, której przejawem mogą być
nowe metody pracy i oceny; podkreśla 
kluczową rolę partnerów społecznych i 
organizacji zawodowych w procesie 
transpozycji; wzywa Komisję do pełnego 
włączenia ich do procesu wzajemnej 
oceny;

Or. de

Poprawka 15
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że większość państw 
członkowskich opowiedziała się za 
transpozycją poprzez przyjęcie tzw. 
ustawodawstwa horyzontalnego; jednak 
zauważa, że sposób transpozycji zależy od 
specyfiki organizacji wewnętrznej 

3. zauważa, że większość państw 
członkowskich opowiedziała się za 
transpozycją poprzez przyjęcie tzw. 
ustawodawstwa horyzontalnego; jednak 
zauważa, że sposób transpozycji zależy od 
specyfiki organizacji wewnętrznej 
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poszczególnych państw członkowskich; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia przejrzystości procesu 
transpozycji, szczególnie poprzez 
zwiększenie zaangażowania parlamentów 
krajowych;

poszczególnych państw członkowskich; 
jest zdania, że celowe byłoby dokonanie 
oceny konsekwencji wybranego sposobu 
transpozycji (horyzontalna lub sektorowa) 
dla jakości samej transpozycji i jej 
czytelności dla usługodawców i obywateli;
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia przejrzystości procesu 
transpozycji, szczególnie poprzez 
zwiększenie zaangażowania parlamentów 
krajowych;

Or. fr

Poprawka 16
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że większość państw 
członkowskich opowiedziała się za 
transpozycją poprzez przyjęcie tzw. 
ustawodawstwa horyzontalnego; jednak
zauważa, że sposób transpozycji zależy od 
specyfiki organizacji wewnętrznej 
poszczególnych państw członkowskich; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia przejrzystości procesu 
transpozycji, szczególnie poprzez
zwiększenie zaangażowania parlamentów 
krajowych;

3. zauważa, że większość państw 
członkowskich opowiedziała się za 
transpozycją poprzez przyjęcie tzw. 
ustawodawstwa horyzontalnego; zauważa, 
że sposób transpozycji zależy od specyfiki 
organizacji wewnętrznej poszczególnych 
państw członkowskich, ale wyraża 
ubolewanie z powodu braku przejrzystości 
procesu transpozycji w niektórych 
państwach członkowskich, a szczególnie w 
tych, które nie wybrały transpozycji 
horyzontalnej; wzywa w związku z tym 
zainteresowane państwa członkowskie do 
zapewnienia większej przejrzystości, 
szczególnie przez zwiększenie 
zaangażowania parlamentów krajowych i 
opracowanie tabel korelacji;

Or. fr
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Poprawka 17
Konstantinos Poupakis, Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że wdrażanie dyrektywy 
usługowej nie powinno być postrzegane 
przez większość państw członkowskich 
jako prosta procedura wykonawcza, 
polegająca na mechanicznym i 
horyzontalnym uchyleniu regulacji i 
przepisów szczególnych, ale jako okazja 
do uaktualnienia i uproszczenia 
prawodawstwa oraz do zasadniczej 
restrukturyzacji gospodarki usługowej, 
przy uwzględnieniu celów ochrony 
interesu publicznego, co zapisano zresztą 
w samej dyrektywie;

Or. el

Poprawka 18
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. jest zdania, że należy zapewnić pełne i 
terminowe wdrożenie dyrektywy 
usługowej we wszystkich państwach 
członkowskich, zarówno w aspekcie 
prawnym, jak i operacyjnym, tak aby 
usługodawcy mogli w pełni korzystać z jej 
postanowień; 

Or. en



PE454.524v02-00 12/42 AM\852791PL.doc

PL

Poprawka 19
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3b. zwraca uwagę na znaczne opóźnienia 
w przenoszeniu dyrektywy usługowej do 
prawa krajowego państw członkowskich, 
co utrudnia ocenę jej skutków we 
wszystkich sektorach; wzywa Komisję, by 
we współpracy z państwami 
członkowskimi opracowała studium 
dotyczące skutków dyrektywy dla 
zatrudnienia zarówno w poszczególnych 
państwach członkowskich, jak i w całej 
UE;

Or. el

Poprawka 20
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że proces oceny krajowych 
przepisów dotyczących swobody 
przedsiębiorczości oraz swobody 
świadczenia usług jest podstawą 
dyrektywy; zauważa, że proces ten musi 
pozwolić na modernizację systemów 
zezwoleń oraz wymogów w zakresie 
swobody przedsiębiorczości i świadczenia 
usług w celu ułatwienia transgranicznego 
świadczenia usług;

4. uważa, że proces oceny krajowych 
przepisów dotyczących swobody 
przedsiębiorczości oraz swobody 
świadczenia usług jest podstawą 
dyrektywy; zauważa, że proces ten nie 
może wykluczać dostosowania systemów 
zezwoleń oraz wymogów w zakresie 
swobody przedsiębiorczości i świadczenia 
usług w celu umożliwienia 
transgranicznego świadczenia usług;

Or. de
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Poprawka 21
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że proces oceny krajowych 
przepisów dotyczących swobody 
przedsiębiorczości oraz swobody 
świadczenia usług jest podstawą 
dyrektywy; zauważa, że proces ten musi 
pozwolić na modernizację systemów 
zezwoleń oraz wymogów w zakresie 
swobody przedsiębiorczości i świadczenia 
usług w celu ułatwienia transgranicznego 
świadczenia usług;

4. uważa, że proces przeglądu krajowych 
przepisów dotyczących swobody 
przedsiębiorczości oraz swobody 
świadczenia usług jest podstawą 
dyrektywy; zauważa, że proces ten musi 
pozwolić na modernizację systemów 
zezwoleń oraz wymogów w zakresie 
swobody przedsiębiorczości i świadczenia 
usług w celu ułatwienia transgranicznego 
świadczenia usług;

Or. en

Poprawka 22
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. jest przekonany, że wzajemna ocena 
przyczynia się znacząco do poprawy
jakości i skuteczności regulacji rynku 
wewnętrznego, ponieważ regularna ocena 
wdrażania i związana z nią kontrola 
wdrażania zachęcają organy krajowe do 
zajmowania się wytycznymi UE i ich 
wdrażaniem na poziomie krajowym;

Or. de

Poprawka 23
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

4b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do współpracy, aby wspierać 
dalszy rozwój rynku wewnętrznego usług 
w oparciu o przewidzianą w dyrektywie 
usługowej procedurę wzajemnej oceny, 
wdrażaną obecnie przez państwa 
członkowskie;

Or. de

Poprawka 24
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że państwa członkowskie 
mogą zachować własne systemy zezwoleń 
oraz pewne wymogi, jeśli nie mają one 
charakteru dyskryminacyjnego oraz są 
konieczne i proporcjonalne; podkreśla, że 
zgodnie z tymi założeniami państwa 
członkowskie zachowały niektóre systemy 
zezwoleń, zwiększając ich przejrzystość 
oraz dostępność dla usługodawców;

5. przypomina, że państwa członkowskie 
mogą zachować własne systemy zezwoleń 
oraz pewne wymogi, jeśli nie mają one 
charakteru dyskryminacyjnego oraz są 
konieczne i proporcjonalne; podkreśla, że 
zgodnie z tymi założeniami państwa 
członkowskie zachowały niektóre systemy 
zezwoleń w celu zapewnienia skutecznej 
regulacji rynku usług, jednocześnie 
zwiększając przejrzystość oraz dostępność 
dla usługodawców tych systemów 
zezwoleń;

Or. fr

Poprawka 25
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że państwa członkowskie 
mogą zachować własne systemy zezwoleń 

5. przypomina, że państwa członkowskie 
mogą zachować własne systemy zezwoleń 
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oraz pewne wymogi, jeśli nie mają one 
charakteru dyskryminacyjnego oraz są 
konieczne i proporcjonalne; podkreśla, że 
zgodnie z tymi założeniami państwa 
członkowskie zachowały niektóre systemy 
zezwoleń, zwiększając ich przejrzystość 
oraz dostępność dla usługodawców;

oraz pewne wymogi, jeśli są one
konieczne, proporcjonalne i 
niedyskryminujące; podkreśla, że zgodnie 
z tymi założeniami państwa członkowskie 
zachowały niektóre systemy zezwoleń, 
zwiększając ich przejrzystość oraz 
dostępność dla usługodawców;

Or. de

Poprawka 26
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, 
Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że państwa członkowskie 
mogą zachować własne systemy zezwoleń 
oraz pewne wymogi, jeśli nie mają one 
charakteru dyskryminacyjnego oraz są 
konieczne i proporcjonalne; podkreśla, że 
zgodnie z tymi założeniami państwa 
członkowskie zachowały niektóre systemy 
zezwoleń, zwiększając ich przejrzystość 
oraz dostępność dla usługodawców;

5. przypomina, że państwa członkowskie 
mogą zachować własne systemy zezwoleń 
oraz pewne wymogi, jeśli nie mają one 
charakteru dyskryminacyjnego oraz są 
konieczne i proporcjonalne; podkreśla, że 
zgodnie z tymi założeniami państwa 
członkowskie zachowały niektóre systemy 
zezwoleń, zwiększając ich przejrzystość 
oraz dostępność dla usługodawców;
wyraża ubolewanie, że niektóre państwa 
członkowskie nie wykorzystały w pełni 
potencjału dyrektywy usługowej w 
odniesieniu do uproszczenia 
administracyjnego i uproszczenia 
przepisów;

Or. en

Poprawka 27
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że państwa członkowskie 5. przypomina, że państwa członkowskie 
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mogą zachować własne systemy zezwoleń 
oraz pewne wymogi, jeśli nie mają one 
charakteru dyskryminacyjnego oraz są 
konieczne i proporcjonalne; podkreśla, że 
zgodnie z tymi założeniami państwa 
członkowskie zachowały niektóre systemy 
zezwoleń, zwiększając ich przejrzystość 
oraz dostępność dla usługodawców;

mogą zachować własne systemy zezwoleń 
oraz pewne wymogi, jeśli nie mają one 
charakteru dyskryminacyjnego oraz są 
konieczne i proporcjonalne; podkreśla, że 
zgodnie z tymi założeniami państwa 
członkowskie zachowały niektóre systemy 
zezwoleń, zwiększając ich przejrzystość 
oraz dostępność dla usługodawców;
wyraża ubolewanie, że niektóre państwa 
członkowskie nie postawiły sobie 
ambitniejszych celów w zakresie 
uproszczenia administracyjnego i 
uproszczenia przepisów;

Or. en

Poprawka 28
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że państwa członkowskie 
mogą zachować własne systemy zezwoleń 
oraz pewne wymogi, jeśli nie mają one 
charakteru dyskryminacyjnego oraz są 
konieczne i proporcjonalne; podkreśla, że 
zgodnie z tymi założeniami państwa 
członkowskie zachowały niektóre systemy 
zezwoleń, zwiększając ich przejrzystość 
oraz dostępność dla usługodawców;

5. przypomina, że państwa członkowskie 
mogą zachować własne systemy zezwoleń 
oraz pewne wymogi jedynie w 
przypadkach, gdy nie mają one 
zdecydowanie charakteru 
dyskryminacyjnego oraz są konieczne i 
proporcjonalne; podkreśla, że zgodnie z 
tymi założeniami państwa członkowskie 
zachowały niektóre systemy zezwoleń, 
zwiększając ich przejrzystość oraz 
dostępność dla usługodawców;

Or. en

Poprawka 29
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 6 



AM\852791PL.doc 17/42 PE454.524v02-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę na napotkane trudności w 
uznawaniu kwalifikacji zawodowych; 
przypomina, że dyrektywa o usługach nie 
ma zastosowania do przepisów już 
objętych dyrektywami sektorowymi; 
wzywa Komisję do wyjaśnienia tej sytuacji 
w ramach przeglądu dyrektywy o 
kwalifikacjach zawodowych;

6. zwraca uwagę na napotkane trudności w 
uznawaniu kwalifikacji zawodowych, 
zwłaszcza w odniesieniu do zawodów 
medycznych; przypomina, że dyrektywa o 
usługach nie ma zastosowania do 
przepisów już objętych dyrektywami 
sektorowymi; wzywa Komisję do 
wyjaśnienia tej sytuacji w ramach 
przeglądu dyrektywy o kwalifikacjach 
zawodowych;

Or. fr

Poprawka 30
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina specyfikę przepisów 
dotyczących prawa przedsiębiorczości oraz 
przepisów dotyczących czasowego 
świadczenia usług w innym państwie 
członkowskim; wzywa Komisję do 
pełnego uwzględnienia tej specyfiki przy 
dokonywaniu oceny;

7. przypomina specyfikę przepisów 
dotyczących prawa przedsiębiorczości oraz 
przepisów dotyczących czasowego 
świadczenia usług w innym państwie 
członkowskim; wzywa Komisję do 
pełnego uwzględnienia tej specyfiki przy 
dokonywaniu oceny; w związku z tym 
pragnie, żeby ocenić skutki przepisów 
przewidujących zakazanie państwom 
członkowskim nakładania pewnych 
wymogów, zwłaszcza – w rozdziale III 
dyrektywy – warunku wzajemności z 
państwem członkowskim, w którym 
usługodawca posiada już 
przedsiębiorstwo, a także stosowania testu 
ekonomicznego oraz – w rozdziale IV 
dyrektywy – obowiązku posiadania 
specjalnego dokumentu tożsamości, 
ograniczenia świadczenia usług przez 
osoby pracujące na własny rachunek, a 
także wymogów dotyczących używania 
wyposażenia i sprzętu;
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Or. fr

Poprawka 31
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 7 – akapit pierwszy (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
położenia kresu nieuzasadnionej 
dyskryminacji konsumentów ze względu 
na przynależność państwową lub miejsce 
zamieszkania, dzięki zapewnieniu 
skutecznego wykonywania art. 20 ust. 2 
dyrektywy usługowej, a także 
odpowiedniego wdrażania przez władze i 
sądy krajowe przepisów krajowych 
wprowadzających zasadę 
niedyskryminacji do systemów prawnych 
państw członkowskich; wzywa zatem 
Komisję do wydania w 2011 r. wytycznych 
dotyczących praktycznego stosowania tego 
artykułu, skupiających się w szczególności 
na problemach, z jakimi borykają się 
konsumenci, którzy chcą dokonywać 
zakupów towarów i usług przez Internet; 
przypomina, że art. 20 ust. 2 nie ma na 
celu likwidowania różnic w traktowaniu w 
odniesieniu do ogólnych warunków, które 
to różnice są oparte na uwarunkowaniach 
obiektywnych, jak odległość lub wyższe 
koszty spowodowane świadczeniem usługi 
na rzecz odbiorców w innych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 32
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 8 
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Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że rozpoczęty w ramach 
dyrektywy proces oceny wiąże się z dużym 
nakładem pracy dla organów administracji 
krajowych oraz że obciążenie to musi być 
brane pod uwagę przy ocenie transpozycji;

8. podkreśla, że rozpoczęty w ramach 
dyrektywy proces przeglądu wiąże się z 
dużym nakładem pracy dla organów 
administracji krajowych oraz że obciążenie 
to musi być brane pod uwagę przy ocenie 
transpozycji;

Or. en

Poprawka 33
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. odnotowuje wysiłki państw 
członkowskich wkładane we wdrażanie 
procesu wzajemnej oceny; uważa, że stan 
zaawansowania procesu nie pozwala 
jeszcze na ocenę jego skuteczności; życzy 
sobie, aby Komisja przeprowadziła 
szczegółową analizę potencjalnych 
możliwości tej nowej metody w ramach 
Aktu o jednolitym rynku; ubolewa nad 
faktem, że Parlament Europejski i 
parlamenty krajowe nie są bardziej 
zaangażowane w proces wzajemnej oceny;

9. odnotowuje wysiłki państw 
członkowskich wkładane we wdrażanie 
procesu wzajemnej oceny; uważa, że stan 
zaawansowania procesu nie pozwala 
jeszcze na ocenę jego skuteczności; życzy 
sobie, aby Komisja przeprowadziła 
szczegółową analizę potencjalnych 
możliwości tej nowej metody w ramach 
Aktu o jednolitym rynku i wyraża 
zdziwienie, że pomimo braku takiej 
analizy Komisja już teraz proponuje w 
komunikacie zatytułowanym „W kierunku 
Aktu o jednolitym rynku” rozszerzenie tej 
metody na inne przepisy dotyczące 
jednolitego rynku; ubolewa nad faktem, że 
Parlament Europejski i parlamenty krajowe 
nie są bardziej zaangażowane w proces 
wzajemnej oceny;

Or. fr

Poprawka 34
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 9 
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Projekt rezolucji Poprawka

9. odnotowuje wysiłki państw 
członkowskich wkładane we wdrażanie 
procesu wzajemnej oceny; uważa, że stan 
zaawansowania procesu nie pozwala 
jeszcze na ocenę jego skuteczności; życzy 
sobie, aby Komisja przeprowadziła 
szczegółową analizę potencjalnych 
możliwości tej nowej metody w ramach 
Aktu o jednolitym rynku; ubolewa nad 
faktem, że Parlament Europejski i 
parlamenty krajowe nie są bardziej 
zaangażowane w proces wzajemnej oceny;

9. odnotowuje wysiłki państw 
członkowskich wkładane we wdrażanie 
procesu wzajemnej oceny; uważa 
procedurę oceny za ważne narzędzie 
określania postępów we wdrażaniu 
dyrektywy w państwach członkowskich; 
uważa, że stan zaawansowania procesu nie 
pozwala jeszcze na ocenę jego 
skuteczności; podkreśla, że wspomniana 
procedura powinna weryfikować, czy 
przepisy obowiązujące w państwach 
członkowskich spełniają wymogi rynku 
wewnętrznego i nie tworzą nowych 
przeszkód; życzy sobie, aby Komisja 
przeprowadziła szczegółową analizę 
potencjalnych możliwości tej nowej 
metody w ramach Aktu o jednolitym 
rynku;

Or. el

Poprawka 35
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. ubolewa nad faktem, że Parlament 
Europejski i parlamenty krajowe nie są 
bardziej zaangażowane w proces 
wzajemnej oceny;

Or. el

Poprawka 36
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

9 a. zachęca Komisję do zidentyfikowania 
niektórych problematycznych zawodów i 
sektorów w obszarze transgranicznego 
świadczenia usług oraz do dokonania 
dogłębnej oceny obowiązujących 
przepisów i przyczyn nieprawidłowości;

Or. fr

Poprawka 37
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Podtytuł 2 

Projekt rezolucji Poprawka

Pojedynczy punkt kontaktowy Pojedynczy punkt kontaktowy i 
uproszczenie procedur

Or. fr

Poprawka 38
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że realizacja pojedynczych 
punktów kontaktowych jest zasadniczym 
elementem skutecznego wdrażania 
dyrektywy; przyznaje, że wymaga ona 
znacznych wysiłków ze strony państw 
członkowskich pod względem
finansowym, technicznym i 
organizacyjnym; podkreśla potrzebę 
zaangażowania partnerów społecznych w 
tym zakresie;

10. uważa, że realizacja pojedynczych 
punktów kontaktowych jest zasadniczym 
elementem skutecznego wdrażania 
dyrektywy; przyznaje, że wymaga ona 
znacznych wysiłków ze strony państw 
członkowskich pod względem 
finansowym, technicznym i 
organizacyjnym; podkreśla potrzebę 
zaangażowania partnerów społecznych i 
stowarzyszeń przedsiębiorców w tym 
zakresie;

Or. en
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Poprawka 39
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

apeluje do państw członkowskich o 
włączenie pojedynczych punktów 
kontaktowych do kompleksowych portali 
elektronicznej administracji 
przeznaczonych dla usługodawców, którzy 
chcą otworzyć działalność lub świadczyć 
usługi transgraniczne; podkreśla, że 
niezbędne jest, by pojedyncze punkty 
kontaktowe dawały możliwość dopełniania 
wszystkich wymaganych procedur 
administracyjnych drogą elektroniczną, w 
tym procedur dotyczących opodatkowania, 
takich jak wniosek o przyznanie numeru 
VAT, czy też procedur związanych z 
rejestracją w systemie ubezpieczeń 
społecznych;

Or. en

Poprawka 40
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa państwa członkowskie, by 
przekształciły pojedyncze punkty 
kontaktowe w kompleksowe centra 
administracyjne online, które mogłyby 
odpowiadać również za obszary nieobjęte 
zakresem dyrektywy, jak np. podatki; 
powinno się to odbyć w ramach 
porozumienia na szczeblu europejskim, 
aby uniknąć zakłóceń konkurencji;
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Or. de

Poprawka 41
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
dalszej poprawy dostępności pojedynczych 
punktów kontaktowych, jak również 
jakości i przydatności informacji 
udzielanych usługodawcom; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
upewnienia się, że informacje udzielane 
przez pojedyncze punkty kontaktowe są 
dostępne w wielu językach;

11. wzywa państwa członkowskie do 
dalszej poprawy dostępności pojedynczych 
punktów kontaktowych, jak również 
jakości i przydatności informacji 
udzielanych usługodawcom, w tym 
informacji dotyczących prawa pracy oraz 
przepisów podatkowych obowiązujących w 
danym państwie członkowskim i 
przydatnych tym usługodawcom, 
szczególnie odnośnie do VAT; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
upewnienia się, że informacje udzielane 
przez pojedyncze punkty kontaktowe są 
dostępne w wielu językach;

Or. fr

Poprawka 42
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Damien Abad, Constance 
Le Grip, Wim van de Camp, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
dalszej poprawy dostępności pojedynczych 
punktów kontaktowych, jak również 
jakości i przydatności informacji 
udzielanych usługodawcom; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
upewnienia się, że informacje udzielane 
przez pojedyncze punkty kontaktowe są 
dostępne w wielu językach;

11. wzywa państwa członkowskie do 
dalszej poprawy dostępności pojedynczych 
punktów kontaktowych, jak również 
jakości i przydatności informacji 
udzielanych ich użytkownikom; wzywa 
państwa członkowskie do upewnienia się, 
że wszystkie informacje udzielane przez 
pojedyncze punkty kontaktowe są również 
dostępne w językach innych niż język 
danego kraju, ze szczególnym 
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uwzględnieniem języków państw 
sąsiadujących;

Or. en

Poprawka 43
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
dalszej poprawy dostępności pojedynczych 
punktów kontaktowych, jak również 
jakości i przydatności informacji 
udzielanych usługodawcom; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
upewnienia się, że informacje udzielane 
przez pojedyncze punkty kontaktowe są 
dostępne w wielu językach;

11. wzywa państwa członkowskie do 
dalszej poprawy zarówno fizycznej, jak i 
elektronicznej dostępności pojedynczych 
punktów kontaktowych, jak również 
jakości i przydatności informacji 
udzielanych usługodawcom; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
upewnienia się, że informacje udzielane 
przez pojedyncze punkty kontaktowe są 
dostępne w wielu językach;

Or. cs

Poprawka 44
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
dalszej poprawy dostępności pojedynczych 
punktów kontaktowych, jak również 
jakości i przydatności informacji 
udzielanych usługodawcom; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
upewnienia się, że informacje udzielane 
przez pojedyncze punkty kontaktowe są 
dostępne w wielu językach;

11. wzywa państwa członkowskie do 
dalszej poprawy dostępności pojedynczych 
punktów kontaktowych, w tym 
umożliwienia realizacji procedur i 
formalności poprzez pojedyncze punkty 
kontaktowe na odległość oraz drogą 
elektroniczną, jak również jakości i 
przydatności informacji udzielanych 
usługodawcom; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do upewnienia się, że 
informacje udzielane przez pojedyncze 
punkty kontaktowe są dostępne w wielu 
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językach;

Or. pl

Poprawka 45
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
dalszej poprawy dostępności pojedynczych 
punktów kontaktowych, jak również 
jakości i przydatności informacji 
udzielanych usługodawcom; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
upewnienia się, że informacje udzielane 
przez pojedyncze punkty kontaktowe są 
dostępne w wielu językach;

11. wzywa państwa członkowskie do 
dalszej poprawy dostępności pojedynczych 
punktów kontaktowych, jak również 
jakości i przydatności informacji i porad 
praktycznych udzielanych usługodawcom; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do upewnienia się, że informacje udzielane 
przez pojedyncze punkty kontaktowe są 
dostępne w wielu językach i w formie 
elektronicznej;

Or. el

Poprawka 46
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
dalszej poprawy dostępności pojedynczych 
punktów kontaktowych, jak również 
jakości i przydatności informacji 
udzielanych usługodawcom; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
upewnienia się, że informacje udzielane 
przez pojedyncze punkty kontaktowe są 
dostępne w wielu językach;

11. wzywa państwa członkowskie do 
dalszej poprawy dostępności pojedynczych 
punktów kontaktowych, jak również 
jakości i przydatności informacji 
udzielanych usługodawcom, w 
szczególności dotyczących prawa pracy i 
praw pracowniczych oraz związanych z 
kwestiami fiskalnymi (podatki, VAT itd.); 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do upewnienia się, że informacje udzielane 
przez pojedyncze punkty kontaktowe są 
dostępne w wielu językach, a zwłaszcza w 
językach państw transgranicznych;
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Or. fr

Poprawka 47
Constance Le Grip, Damien Abad, Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
dalszej poprawy dostępności pojedynczych 
punktów kontaktowych, jak również 
jakości i przydatności informacji 
udzielanych usługodawcom; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
upewnienia się, że informacje udzielane 
przez pojedyncze punkty kontaktowe są 
dostępne w wielu językach;

11. wzywa państwa członkowskie do 
dalszej poprawy dostępności pojedynczych 
punktów kontaktowych, jak również 
jakości i przydatności informacji 
udzielanych usługodawcom, zwłaszcza 
MŚP; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do upewnienia się, że 
informacje udzielane przez pojedyncze 
punkty kontaktowe są dostępne w wielu 
językach;

Or. fr

Poprawka 48
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że istnienie 
transgranicznej obsługi językowej 
wymaga, by pojedyncze punkty 
kontaktowe udzielały informacji w wielu 
językach, niebędących językami danego 
państwa członkowskiego, co doprowadzi –
jak się oczekuje – do wzrostu inwestycji 
transgranicznych, a ogólnie do mobilności 
transgranicznej w UE;

Or. el

Poprawka 49
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, Hans-
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Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
rozszerzania możliwości elektronicznego 
dopełniania procedur, w tym zapewnienia 
tłumaczeń wszystkich odnośnych 
formularzy; wzywa państwa członkowskie 
do udostępnienia użytkownikom 
pojedynczych punktów kontaktowych 
usługi śledzenia, dzięki której mogliby oni 
sprawdzać postęp trwających procedur; 

Or. en

Poprawka 50
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, 
Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11b. uznaje problemy związane z 
działaniem pojedynczych punktów 
kontaktowych dotyczące potwierdzenia 
tożsamości, stosowania podpisów 
elektronicznych, przedstawiania 
oryginalnych dokumentów lub 
poświadczonych kopii, zwłaszcza w 
kontekście transgranicznym; zwraca się 
do Komisji o zaproponowanie środków, 
które rozwiązałyby te problemy, tak aby 
umożliwić MŚP korzystanie z jednolitego 
rynku i unikanie niepewności prawnej 
oraz związanej z kwestiami technicznymi;

Or. en

Poprawka 51
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, Hans-
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Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11c. podkreśla, że ze względu na wygodę 
korzystania przez użytkowników 
szczególnie ważne jest wyjaśnienie, jakie 
wymogi dotyczą zakładania działalności 
gospodarczej na stałe, a jakie dotyczą 
tymczasowego transgranicznego 
świadczenia usług;

Or. en

Poprawka 52
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa nad faktem, że pojedyncze 
punkty kontaktowe są nadal bardzo mało 
znane przez usługodawców; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do jak 
najszybszego zorganizowania kampanii 
informacyjnych dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

12. stwierdza, że usługodawcy nie mają 
dostatecznej wiedzy na temat 
pojedynczych punktów kontaktowych; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do jak najszybszego zorganizowania 
kampanii informacyjnych dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

Or. de

Poprawka 53
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Damien Abad, Constance 
Le Grip, Wim van de Camp, Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa nad faktem, że pojedyncze 
punkty kontaktowe są nadal bardzo mało 

12. ubolewa nad faktem, że pojedyncze 
punkty kontaktowe są nadal bardzo mało 
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znane przez usługodawców; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do jak 
najszybszego zorganizowania kampanii 
informacyjnych dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

znane przez usługodawców; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do jak 
najszybszego zorganizowania, we 
współpracy z organizacjami 
przedsiębiorców, właściwie 
ukierunkowanych kampanii 
informacyjnych i komunikacyjnych;
apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę widoczności i 
rozpoznawalności domeny eu-go;

Or. en

Poprawka 54
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa nad faktem, że pojedyncze 
punkty kontaktowe są nadal bardzo mało 
znane przez usługodawców; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do jak 
najszybszego zorganizowania kampanii 
informacyjnych dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

12. ubolewa nad faktem, że pojedyncze 
punkty kontaktowe są nadal bardzo mało 
znane usługodawcom; wzywa Komisję, by 
w projekcie budżetu na 2012 r. zawarła 
dostateczne środki finansowe na 
kampanię informacyjną dotyczącą tej 
usługi; wzywa państwa członkowskie do 
jak najszybszego zorganizowania kampanii 
informacyjnych dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

Or. cs

Poprawka 55
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa nad faktem, że pojedyncze 
punkty kontaktowe są nadal bardzo mało 
znane przez usługodawców; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do jak 

12. ubolewa nad faktem, że pojedyncze 
punkty kontaktowe są nadal bardzo mało 
znane przez usługodawców; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do jak 
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najszybszego zorganizowania kampanii 
informacyjnych dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

najszybszego zorganizowania kampanii 
promocyjnych, informacyjnych i 
szkoleniowych dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

Or. pl

Poprawka 56
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa nad faktem, że pojedyncze 
punkty kontaktowe są nadal bardzo mało 
znane przez usługodawców; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do jak 
najszybszego zorganizowania kampanii 
informacyjnych dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

12. ubolewa nad faktem, że pojedyncze 
punkty kontaktowe są nadal bardzo mało 
znane przez usługodawców; wzywa 
Komisję do rozpoczęcia szeroko 
zakrojonego promowania pojedynczych 
punktów kontaktowych na szczeblu 
europejskim w celu upowszechniania 
informacji o możliwościach, jakie muszą 
one oferować usługodawcom; wzywa 
państwa członkowskie do jak najszybszego 
zorganizowania kampanii informacyjnych 
dla wszystkich zainteresowanych stron, 
dotyczących nie tylko pojedynczych 
punktów kontaktowych, które zostały 
uruchomione, ale także możliwości 
transgranicznego świadczenia usług przez 
usługodawców posiadających 
przedsiębiorstwo na ich terytorium;

Or. fr

Poprawka 57
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa nad faktem, że pojedyncze 
punkty kontaktowe są nadal bardzo mało 

12. ubolewa nad faktem, że doradztwo 
oferowane przez pojedyncze punkty 
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znane przez usługodawców; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do jak 
najszybszego zorganizowania kampanii 
informacyjnych dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

kontaktowe nie trafia jeszcze do 
potencjalnych usługodawców oraz że 
informacje dotyczące sposobu 
kontaktowania się z tymi punktami nie są 
szeroko rozpowszechnione; wzywa 
państwa członkowskie do dopilnowania, 
by skutecznie promowano ich strony 
internetowe poświęcone udzielaniu 
pomocy przedsiębiorcom i obywatelom, w 
tym sieć EUGO, oraz by umieszczano na 
nich studia przypadków obejmujące 
przedsiębiorstwa, które korzystały z 
pojedynczych punktów kontaktowych, i 
opisujące korzyści, jakie przedsiębiorstwa 
te uzyskały; 

Or. en

Poprawka 58
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że dialog i wymiana 
najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi to elementy bardzo ważne 
dla ulepszenia i rozwoju punktów 
kontaktowych; podkreśla konieczność 
pilnego działania w krajach, w których 
pojedyncze punkty kontaktowe jeszcze nie 
istnieją lub nie działają odpowiednio; 
apeluje, by większość państw 
członkowskich wzmogła wysiłki w celu 
umożliwienia dopełnienia wszystkich 
procedur i formalności za pośrednictwem 
pojedynczych punktów kontaktowych;

Or. el
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Poprawka 59
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania, by na krajowych stronach 
internetowych pojedynczych punktów 
kontaktowych publikowano nowe wymogi 
w zakresie informowania, jakie muszą 
spełnić usługodawcy na rzecz 
konsumentów; 

Or. en

Poprawka 60
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
dostarczania danych statystycznych 
niezbędnych do oceny działalności 
pojedynczych punktów kontaktowych i ich 
wpływu na poziomie europejskim;

13. wzywa państwa członkowskie do 
regularnego dostarczania Komisji i 
Parlamentowi Europejskiemu danych 
statystycznych niezbędnych do oceny 
działalności pojedynczych punktów 
kontaktowych i ich wpływu na poziomie 
europejskim; wzywa Komisję, by ustaliła 
jasne kryteria oceny pojedynczych 
punktów kontaktowych; kryteria te 
powinny opierać się zarówno na 
wskaźnikach ilościowych, jak i 
jakościowych;

Or. cs
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Poprawka 61
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Damien Abad, Wim van de 
Camp, Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
dostarczania danych statystycznych 
niezbędnych do oceny działalności
pojedynczych punktów kontaktowych i ich 
wpływu na poziomie europejskim;

13. wzywa państwa członkowskie do 
dostarczania porównywalnych danych 
statystycznych niezbędnych do oceny 
funkcjonowania pojedynczych punktów 
kontaktowych i ich wpływu na poziomie 
krajowym i europejskim;

Or. en

Poprawka 62
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
dostarczania danych statystycznych 
niezbędnych do oceny działalności 
pojedynczych punktów kontaktowych i ich 
wpływu na poziomie europejskim;

13. wzywa państwa członkowskie do 
dostarczania danych statystycznych 
niezbędnych do oceny działalności 
pojedynczych punktów kontaktowych i ich 
wpływu na poziomie europejskim, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznego 
świadczenia usług; wzywa Komisję do 
zażądania, zgromadzenia, 
skonsolidowania i przeanalizowania tych 
danych w celu sporządzenia tabeli 
wskaźników europejskiego rynku usług, 
umożliwiającej ciągłą ocenę jego stanu i 
rozwoju;

Or. fr
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Poprawka 63
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

13a. jest zdania, że należy stale 
udoskonalać i rozwijać pojedyncze punkty 
kontaktowe w kierunku utworzenia 
kompleksowych ośrodków elektronicznej 
administracji służących przedsiębiorcom i 
obywatelom; podkreśla, że niezbędne jest, 
by pojedyncze punkty kontaktowe dawały 
możliwość dopełniania wszystkich 
wymaganych procedur administracyjnych 
drogą elektroniczną, w tym procedur 
dotyczących opodatkowania, takich jak 
wniosek o przyznanie numeru VAT, czy 
też procedur związanych z rejestracją w 
systemie ubezpieczeń społecznych;

Or. en

Poprawka 64
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zważywszy logiczność takiego 
podejścia, ocenia, że pojedyncze punkty 
kontaktowe mogłyby ponadto na mocy 
dyrektywy udzielać informacji na temat 
obowiązującego prawa pracy, uprawnień 
ubezpieczeniowych i praw pracowniczych, 
a także informacji o charakterze 
gospodarczym (np. na temat przepisów 
dotyczących podatku VAT);

Or. el
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Poprawka 65
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do wzmocnienia 
efektu synergii pomiędzy pojedynczymi 
punktami kontaktowymi utworzonymi na 
szczeblu krajowym i do rozwoju 
niezbędnych do tego celu narzędzi 
technicznych i operacyjnych;

14. wzywa Komisję do wzmocnienia 
efektu synergii pomiędzy pojedynczymi 
punktami kontaktowymi utworzonymi na 
szczeblu krajowym i do rozwoju 
niezbędnych do tego celu narzędzi 
technicznych i operacyjnych; zaleca, aby 
Komisja udostępniła usługodawcom 
funkcjonujący we wszystkich językach 
urzędowych Unii bezpośredni link 
internetowy do pojedynczych punktów 
kontaktowych państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 66
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do wzmocnienia efektu 
synergii pomiędzy pojedynczymi punktami 
kontaktowymi utworzonymi na szczeblu 
krajowym i do rozwoju niezbędnych do 
tego celu narzędzi technicznych i 
operacyjnych;

14. zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie muszą rozwiązać szereg 
problemów prawnych i technicznych, aby 
umożliwić transgraniczne korzystanie z 
pojedynczych punktów kontaktowych; 
wzywa te państwa członkowskie do 
podjęcia niezbędnych środków, ze 
szczególnym uwzględnieniem uznawania 
podpisów elektronicznych; apeluje do 
Komisji o prowadzenie stałych działań w 
celu sprzyjania interoperacyjności i 
wzajemnemu uznawaniu procedur 
elektronicznych oraz o podjęcie 
wymaganych środków wspierających w 
celu ułatwienia transgranicznego 
korzystania z pojedynczych punktów 
kontaktowych;
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Or. en

Poprawka 67
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do zwiększenia starań służących 
zapewnieniu pełnej interoperacyjności 
elektronicznej pojedynczych punktów 
kontaktowych; podkreśla związek z 
propozycją nr 22 Aktu o jednolitym rynku 
dotyczącą podpisów elektronicznych, 
identyfikacji elektronicznej i 
uwierzytelnienia elektronicznego;

Or. en

Poprawka 68
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14 bis. wzywa Komisję, aby zgodnie z art. 
5 dyrektywy, dotyczącym uproszczenia 
procedur, sprzyjała wykorzystywaniu 
formularzy ujednoliconych na szczeblu 
wspólnotowym i odpowiadających 
certyfikatom, zaświadczeniom lub innym 
dokumentom wymaganym od 
usługodawcy;

Or. fr
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Poprawka 69
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

przypomina, że państwa członkowskie 
mają obowiązek przeprowadzania oceny 
ryzyka, aby zagwarantować, że 
przedsiębiorstwa nie napotykają 
nadmiernych przeszkód, jeśli chcą 
dopełnić procedur drogą elektroniczną; 
podkreśla, że przedsiębiorstwa powinny 
być w stanie stosować własne narzędzia 
elektronicznej identyfikacji i 
uwierzytelniania, jeśli korzystają z 
pojedynczych punktów kontaktowych w 
innych państwach członkowskich, bez 
konieczności uzyskiwania krajowych 
narzędzi stosowanych w tych państwach;

Or. en

Poprawka 70
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem zauważa wzrost liczby 
rejestracji organów krajowych 
odpowiedzialnych za monitorowanie usług 
w systemie wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI), co pozwala na 
bezpośrednią, szybką i skuteczną wymianę 
informacji;

16. z zadowoleniem zauważa wzrost liczby 
rejestracji organów krajowych 
odpowiedzialnych za monitorowanie usług 
w systemie wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI), co pozwala na 
bezpośrednią, szybką i skuteczną wymianę 
informacji; uznaje, że system IMI można 
wykorzystywać na potrzeby innych 
odnośnych dyrektyw, takich jak dyrektywa 
w sprawie delegowania pracowników; 

Or. en
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Poprawka 71
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Damien Abad, Wim van de 
Camp, Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla potrzebę rozwoju szkoleń dla 
urzędników administracji państwowych i 
regionalnych odpowiedzialnych za 
monitorowanie usług; wzywa Komisję do 
opracowania wieloletniego programu w 
tym zakresie;

17. podkreśla potrzebę rozwoju szkoleń dla 
urzędników administracji państwowych i 
regionalnych odpowiedzialnych za 
monitorowanie usług; uznaje starania, 
jakie państwa członkowskie już podjęły w 
tym celu, oraz wzywa państwa 
członkowskie do dalszego konsolidowania 
krajowych sieci IMI poprzez stałe 
monitorowanie ich praktycznego 
funkcjonowania oraz zapewnianie 
odpowiednich szkoleń; przypomina, że 
trwały sukces IMI zależy od odpowiednich 
inwestycji na szczeblu wspólnotowym; 
wzywa zatem Komisję do opracowania 
wieloletniego programu w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 72
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla potrzebę rozwoju szkoleń dla 
urzędników administracji państwowych i 
regionalnych odpowiedzialnych za 
monitorowanie usług; wzywa Komisję do 
opracowania wieloletniego programu w 
tym zakresie;

17. podkreśla potrzebę rozwoju szkoleń dla 
urzędników administracji państwowych i 
regionalnych odpowiedzialnych za 
monitorowanie usług; wzywa Komisję do 
opracowania wieloletniego programu w 
tym zakresie oraz do uruchomienia 
wszystkich środków niezbędnych do jego 
właściwej realizacji;

Or. fr
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Poprawka 73
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca uwagę, że w niektórych 
państwach członkowskich istnieją 
trudności z dokładnym określeniem 
wyłączeń, o których mowa w dyrektywie, 
w szczególności w sprawie usług 
społecznych i zdrowotnych; przypomina, 
że usługi te zostały wyłączone ze względu 
na ich specyfikę i że wymagają one 
sektorowych wspólnotowych ram 
prawnych;

skreślony

Or. en

Poprawka 74
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca uwagę, że w niektórych 
państwach członkowskich istnieją 
trudności z dokładnym określeniem 
wyłączeń, o których mowa w dyrektywie, 
w szczególności w sprawie usług 
społecznych i zdrowotnych; przypomina, 
że usługi te zostały wyłączone ze względu 
na ich specyfikę i że wymagają one 
sektorowych wspólnotowych ram 
prawnych;

18. zwraca uwagę, że w niektórych 
państwach członkowskich istnieją 
trudności z dokładnym określeniem 
wyłączeń, o których mowa w dyrektywie, 
w szczególności w sprawie usług 
społecznych i zdrowotnych i zwraca się o 
wyjaśnienie pojęcia „udzielania 
mandatu”, którego sens wydaje się 
niejasny i może prowadzić do 
nieporozumień w związku z istnieniem 
pojęcia mandatu w dziedzinie pomocy 
państwa, a także uściślenie, które sektory 
społeczne są rzeczywiście wyłączone, m.in. 
odnośnie do pomocy dla dzieci oraz 
pomocy dla rodzin i osób; podkreśla w 
szczególności niepewność związaną z 
wąskim pojęciem „rodzin lub osób 
znajdujących się stale lub tymczasowo w 
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potrzebie”; przypomina, że usługi te 
zostały wyłączone ze względu na ich 
specyfikę, że pewność prawna jest 
szczególnie niezbędna w tej dziedzinie i że 
w związku z tym mogą one wymagać 
sektorowych wspólnotowych ram 
prawnych;

Or. fr

Poprawka 75
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Damien Abad, Hans-Peter 
Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca uwagę, że w niektórych 
państwach członkowskich istnieją 
trudności z dokładnym określeniem 
wyłączeń, o których mowa w dyrektywie, 
w szczególności w sprawie usług 
społecznych i zdrowotnych; przypomina, 
że usługi te zostały wyłączone ze względu 
na ich specyfikę i że wymagają one 
sektorowych wspólnotowych ram 
prawnych;

18. zwraca uwagę, że większość państw 
członkowskich nie napotkała istotnych 
problemów w trakcie wdrażania dyrektywy 
usługowej w odniesieniu do jej zakresu; 
odnotowuje prowadzone w niektórych 
państwach członkowskich dyskusje w 
sprawie usług wyłączonych z zakresu 
dyrektywy;

Or. en

Poprawka 76
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca uwagę, że w niektórych 
państwach członkowskich istnieją 
trudności z dokładnym określeniem 
wyłączeń, o których mowa w dyrektywie, 
w szczególności w sprawie usług 
społecznych i zdrowotnych; przypomina, 

18. zwraca uwagę, że w niektórych 
państwach członkowskich istnieją 
trudności z dokładnym określeniem 
wyłączeń, o których mowa w dyrektywie, 
w szczególności w sprawie usług 
społecznych i zdrowotnych; przypomina, 
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że usługi te zostały wyłączone ze względu 
na ich specyfikę i że wymagają one 
sektorowych wspólnotowych ram 
prawnych;

że usługi te zostały wyłączone ze względu 
na ich specyfikę i że wymagają one 
sektorowych wspólnotowych ram 
prawnych, takich jak dyrektywa ramowa o 
usługach świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym;

Or. fr

Poprawka 77
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca uwagę, że w niektórych 
państwach członkowskich istnieją 
trudności z dokładnym określeniem 
wyłączeń, o których mowa w dyrektywie, 
w szczególności w sprawie usług 
społecznych i zdrowotnych; przypomina, 
że usługi te zostały wyłączone ze względu 
na ich specyfikę i że wymagają one 
sektorowych wspólnotowych ram 
prawnych;

18. zwraca uwagę, że w niektórych 
państwach członkowskich istnieją 
trudności z dokładnym określeniem 
wyłączeń, o których mowa w dyrektywie; 
dlatego też we wszystkich odnośnych 
obszarach należy zapewnić jasność i 
pewność prawa;

Or. de

Poprawka 78
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18 a. zwraca się o dokonanie oceny 
skutków, jakie włączenie usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym do zakresu stosowania 
dyrektywy ma dla funkcjonowania i 
jakości tych usług z punktu widzenia 
oczekiwań obywateli;
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Poprawka 79
Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18 b. zauważa, że Komisja w komunikacie 
zatytułowanym „W kierunku Aktu o 
jednolitym rynku” zobowiązuje się do 
zaproponowania w roku 2011 zestawu 
działań dotyczących usług świadczonych 
w interesie ogólnym; pragnie, aby 
przepisy te szły za postanowieniami art. 14 
Traktatu, dotyczącymi przyjmowania 
europejskich rozporządzeń w dziedzinie 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym zgodnie z protokołem nr 26 
w sprawie pomocniczości w dziedzinie 
usług świadczonych w interesie ogólnym;

Or. fr

Poprawka 80
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że dodatkowe środki konieczne 
do pełnej realizacji wewnętrznego rynku 
usług muszą zostać włączone w trwającą 
dyskusję w sprawie Aktu o jednolitym 
rynku;

19. (Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en


