
AM\865080PL.doc PE462.905v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2010/2109(INI)

28.4.2011

POPRAWKI
1 - 155

Projekt sprawozdania
Anna Maria Corazza Bildt
(PE458.748v01-00)

w sprawie wydajniejszego i bardziej sprawiedliwego rynku detalicznego
(2010/2109(INI))



PE462.905v01-00 2/79 AM\865080PL.doc

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\865080PL.doc 3/79 PE462.905v01-00

PL

Poprawka 1
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Odniesienie 5a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
13 kwietnia 2011 r. „Akt o jednolitym 
rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz 
pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
wzmocnienia zaufania. »Wspólnie na 
rzecz nowego wzrostu gospodarczego«” 
(COM(2011)0206),

Or. en

Poprawka 2
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Odniesienie 17a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 
września 2010 r. w sprawie 
sprawiedliwego wynagrodzenia dla 
rolników: poprawa funkcjonowania 
łańcucha dostaw żywności w Europie¹,

¹ Teksty przyjęte, P7_TA-
PROV(2010)0302.

Or. en

Poprawka 3
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Odniesienie 28a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
28 października 2009 r. – Poprawa 
funkcjonowania łańcucha dostaw 
żywności w Europie (COM(2009)0591),

Or. en

Poprawka 4
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że powiew 
protekcjonizmu w Europie jest 
niepokojący,

skreślony

Or. en

Poprawka 5
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że powiew 
protekcjonizmu w Europie jest 
niepokojący,

A. mając na uwadze, że należy unikać 
protekcjonizmu, zwłaszcza w czasach 
kryzysu, aby w pełni wykorzystać 
potencjał rynku wewnętrznego,

Or. en

Poprawka 6
Heide Rühle
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Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że rynek detaliczny, 
jako jeden z głównych użytkowników 
energii i wytwórców odpadów, może w 
zasadniczy sposób przyczynić się do 
osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, w 
tym celów energetycznych UE 20-20-20,

Or. en

Poprawka 7
Louis Grech

Projekt rezolucji
Punkt Cb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że potencjał 
gospodarczy transgranicznego handlu 
elektronicznego nie jest wystarczająco 
wykorzystywany z powodu szeregu 
przeszkód, takich jak bariery językowe, 
brak bezpieczeństwa w systemie, 
nieodpowiednie i niewystarczające 
informacje, brak koordynacji i współpracy 
administracyjnej, które zniechęcają 
konsumentów do zakupów online u 
detalistów w innych państwach 
członkowskich, a detalistów do 
prowadzenia transgranicznej sprzedaży 
drogą elektroniczną,

Or. en

Poprawka 8
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Punkt Cc preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że udział rolników 
w wartości dodanej generowanej w 
łańcuchu dostaw żywności stale maleje, 
podczas gdy wzrósł udział przemysłu 
spożywczego, sektora sprzedaży hurtowej i 
dystrybucji, a także mając na uwadze, że 
właściwe funkcjonowanie łańcucha 
dostaw żywności stanowi konieczny 
warunek zapewnienia stabilności sektora 
rolnego w perspektywie długoterminowej,

Or. en

Poprawka 9
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że sektor detaliczny jest 
motorem wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjności i zatrudnienia w Europie 
i odgrywa kluczową rolę w realizacji celów 
strategii UE 2020;

1. podkreśla, że sektor detaliczny jest 
motorem wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjności i zatrudnienia w Europie 
i odgrywa główną rolę w realizacji celów 
strategii UE 2020;

Or. hu

Poprawka 10
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że detaliści oferują 
różnorodne nowoczesne sposoby sprzedaży 
towarów i usług oraz przyczyniają się do 
zwiększenia wyboru dla konsumentów i do 

Nie dotyczy wersji polskiej.



AM\865080PL.doc 7/79 PE462.905v01-00

PL

elastycznych możliwości zatrudnienia, w 
szczególności dla młodzieży;

Or. pt

Poprawka 11
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że detaliści oferują 
różnorodne nowoczesne sposoby sprzedaży 
towarów i usług oraz przyczyniają się do 
zwiększenia wyboru dla konsumentów i do 
elastycznych możliwości zatrudnienia, w 
szczególności dla młodzieży;

2. zauważa, że detaliści oferują różnorodne 
nowoczesne sposoby sprzedaży towarów 
i usług oraz przyczyniają się do 
zwiększenia wyboru dla konsumentów, a 
także do elastycznych możliwości 
zatrudnienia, w szczególności dla 
młodzieży; podkreśla potrzebę 
inwestowania w miejsca pracy 
wymagające wysokich kwalifikacji, 
ponieważ takie działanie przyczyni się do 
dalszego rozwoju sektora;

Or. en

Poprawka 12
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że detaliści oferują 
różnorodne nowoczesne sposoby sprzedaży 
towarów i usług oraz przyczyniają się do 
zwiększenia wyboru dla konsumentów i do 
elastycznych możliwości zatrudnienia, w 
szczególności dla młodzieży;

2. podkreśla, że detaliści oferują 
różnorodne nowoczesne sposoby sprzedaży 
towarów i usług oraz przyczyniają się do 
zwiększenia wyboru dla konsumentów i do 
możliwości zatrudnienia, w szczególności 
dla młodzieży;

Or. it
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Poprawka 13
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że detaliści oferują 
różnorodne nowoczesne sposoby sprzedaży 
towarów i usług oraz przyczyniają się do 
zwiększenia wyboru dla konsumentów i do 
elastycznych możliwości zatrudnienia, w 
szczególności dla młodzieży;

2. podkreśla, że detaliści oferują 
różnorodne nowoczesne sposoby 
kupowania i sprzedaży towarów i usług 
oraz przyczyniają się do zwiększenia 
wyboru dla konsumentów i do 
elastycznych możliwości zatrudnienia, w 
szczególności dla młodzieży;

Or. en

Poprawka 14
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że detaliści oferują 
różnorodne nowoczesne sposoby sprzedaży 
towarów i usług oraz przyczyniają się do 
zwiększenia wyboru dla konsumentów i do 
elastycznych możliwości zatrudnienia, w 
szczególności dla młodzieży;

2. podkreśla, że detaliści oferują 
różnorodne nowoczesne sposoby 
kupowania i sprzedaży towarów i usług, 
które przyczyniają się do zwiększenia 
wyboru dla konsumentów i do 
elastycznych możliwości zatrudnienia, w 
szczególności dla młodzieży oraz 
długotrwale bezrobotnych z różnych 
powodów; uważa, że dalsza optymalizacja 
procesów kupna i sprzedaży w całym 
łańcuchu dostaw handlu detalicznego, od 
badania rynku, poprzez wprowadzanie 
produktów do obrotu, do relacji z 
dostawcami, logistyki, zarządzania 
zapasami, a także zarządzania wadliwymi 
towarami i rozpatrywania skarg 
konsumentów, zwiększy konkurencyjność 
sektora detalicznego UE, spowoduje 
obniżenie cen dla konsumentów i poprawę 
jakości usług;
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Or. en

Poprawka 15
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zauważa, że w sklepach detalicznych 
liczba zatrudnionych osób na metr 
kwadratowy maleje wprost 
proporcjonalnie do wzrostu powierzchni, 
w związku z czym podkreśla szczególną 
rolę małych sklepów w tworzeniu 
dodatkowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 16
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa instytucje UE do nadania 
najwyższej rangi politycznej sektorowi
handlu detalicznego jako jednemu z 
filarów Aktu o jednolitym rynku;

3. wzywa instytucje UE do nadania 
najwyższej rangi politycznej sektorowi 
handlu detalicznego jako jednemu z 
filarów Aktu o jednolitym rynku i 
instrumentowi na rzecz przywrócenia 
zaufania publicznego do jednolitego 
rynku;

Or. pt

Poprawka 17
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa instytucje UE do nadania 
najwyższej rangi politycznej sektorowi 
handlu detalicznego jako jednemu z 
filarów Aktu o jednolitym rynku;

3. wzywa instytucje UE do nadania 
odpowiedniej rangi politycznej sektorowi 
handlu detalicznego jako jednemu z 
filarów Aktu o jednolitym rynku;

Or. it

Poprawka 18
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa instytucje UE do nadania 
najwyższej rangi politycznej sektorowi 
handlu detalicznego jako jednemu z 
filarów Aktu o jednolitym rynku;

3. wzywa instytucje UE do nadania 
najwyższej rangi politycznej sektorowi 
handlu detalicznego jako jednemu z 
ważnych elementów Aktu o jednolitym 
rynku;

Or. it

Poprawka 19
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża ubolewanie, że poważne 
przeszkody w dalszym ciągu utrudniają 
handlowi detalicznemu osiągnięcie pełni 
możliwości; podkreśla konieczność 
niezwłocznego zajęcia się tymi 
przeszkodami;

5. wyraża ubolewanie, że poważne 
przeszkody w dalszym ciągu utrudniają 
handlowi detalicznemu osiągnięcie pełni 
możliwości online i offline; podkreśla 
konieczność niezwłocznego zajęcia się 
tymi przeszkodami;

Or. en
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Poprawka 20
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że detaliści i dostawcy 
wspólnie ponoszą odpowiedzialność za 
utworzenie skuteczniejszego i bardziej 
sprawiedliwego rynku detalicznego;

6. podkreśla, że detaliści i dostawcy 
wspólnie ponoszą odpowiedzialność za 
utworzenie skuteczniejszego, bardziej 
przejrzystego i bardziej sprawiedliwego 
rynku detalicznego;

Or. pt

Poprawka 21
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że zamiast przyjmowania 
podejścia regulacyjnego przede wszystkim 
należy się skupić na skutecznym 
egzekwowaniu zasad wynikających z 
Traktatu, obowiązujących przepisów 
i instrumentów dotyczących rynku 
wewnętrznego, a także samoregulacji;

skreślony

Or. en

Poprawka 22
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że zamiast przyjmowania 
podejścia regulacyjnego przede wszystkim 

7. uważa, że przede wszystkim należy się 
skupić na skutecznym egzekwowaniu 
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należy się skupić na skutecznym 
egzekwowaniu zasad wynikających z 
Traktatu, obowiązujących przepisów 
i instrumentów dotyczących rynku 
wewnętrznego, a także samoregulacji;

zasad wynikających z Traktatu, 
obowiązujących przepisów i instrumentów 
dotyczących rynku wewnętrznego, a także 
samoregulacji; podkreśla jednak, że 
samoregulacja nie może zupełnie zastąpić 
regulacji, w szczególności w odniesieniu 
do egzekwowania i sankcji;

Or. en

Poprawka 23
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że zamiast przyjmowania
podejścia regulacyjnego przede wszystkim 
należy się skupić na skutecznym 
egzekwowaniu zasad wynikających z 
Traktatu, obowiązujących przepisów 
i instrumentów dotyczących rynku 
wewnętrznego, a także samoregulacji;

7. uważa, że przede wszystkim należy się 
skupić na skutecznym egzekwowaniu 
zasad wynikających z Traktatu, 
obowiązujących przepisów i instrumentów 
dotyczących rynku wewnętrznego, 
samoregulacji oraz, w stosownych 
przypadkach, na przyjęciu podejścia 
regulacyjnego;

Or. it

Poprawka 24
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że zamiast przyjmowania
podejścia regulacyjnego przede wszystkim 
należy się skupić na skutecznym 
egzekwowaniu zasad wynikających z 
Traktatu, obowiązujących przepisów 
i instrumentów dotyczących rynku 
wewnętrznego, a także samoregulacji;

7. uważa, że przed rozważeniem 
zastosowania podejścia regulacyjnego 
należy przede wszystkim skupić się na 
skutecznym egzekwowaniu zasad 
wynikających z Traktatu, obowiązujących 
przepisów i instrumentów dotyczących 
rynku wewnętrznego, istniejących ram 
regulacyjnych dotyczących warunków 



AM\865080PL.doc 13/79 PE462.905v01-00

PL

zatrudnienia, a także samoregulacji;

Or. en

Poprawka 25
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że zamiast przyjmowania 
podejścia regulacyjnego przede wszystkim 
należy się skupić na skutecznym 
egzekwowaniu zasad wynikających z 
Traktatu, obowiązujących przepisów 
i instrumentów dotyczących rynku 
wewnętrznego, a także samoregulacji;

7. uważa, że zamiast na wspieraniu 
skuteczności obowiązujących przepisów 
przede wszystkim należy się skupić na 
skutecznym egzekwowaniu zasad 
wynikających z Traktatu, obowiązujących 
przepisów i instrumentów dotyczących 
rynku wewnętrznego, a także 
samoregulacji;

Or. hu

Poprawka 26
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zachęcania pracodawców 
z sektora detalicznego i przedstawicieli 
pracowników do wspólnego dialogu, aby 
dostarczyć wyważone, sprzyjające 
konkurencji rozwiązania w tym sektorze, 
jednak nie kosztem warunków pracy i 
miejsc pracy; zauważa, że układy 
zbiorowe pracy są uznawane za czynnik 
wzrostu i tworzenia miejsc pracy oraz 
chronione na mocy karty praw 
podstawowych; podkreśla, że w przypadku 
braku partnerów społecznych lub dialogu 
społecznego ochrona pracowników przed 
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nadużyciami należy do zadań władz 
publicznych;

Or. en

Poprawka 27
Anna Hedh

Projekt rezolucji
Ustęp 7b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zachęcania pracodawców 
z sektora detalicznego i przedstawicieli 
pracowników do wspólnego dialogu, aby 
dostarczyć wyważone, sprzyjające 
konkurencji rozwiązania w tym sektorze, 
jednak nie kosztem warunków pracy i 
miejsc pracy; podkreśla, że układy 
zbiorowe pracy są uznawane za czynnik 
wzrostu i tworzenia miejsc pracy, 
odgrywają kluczową rolę w realizacji 
celów strategii „Europa 2020” oraz że 
należy sprzyjać ich stosowaniu jako 
środków dostosowywania potrzeb 
pracodawców i pracowników w kontekście 
panującej sytuacji gospodarczej; 
podkreśla, że w przypadku braku 
partnerów społecznych lub dialogu 
społecznego ochrona pracowników przed 
nadużyciami należy do zadań władz 
publicznych;

Or. en

Poprawka 28
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża zaniepokojenie, że restrykcyjne 
przepisy krajowe, rozbieżne wykładnie 
i niedostateczne egzekwowanie utrudniają 
swobodny przepływ towarów i usług w 
UE; podkreśla, że wymogi dotyczące 
dodatkowych badań i rejestracji, 
nieuznawanie świadectw i norm, 
terytorialne ograniczenia dostaw i tym 
podobne środki są źródłem dodatkowych 
kosztów dla konsumentów i detalistów, w 
szczególności dla MŚP;

8. wyraża zaniepokojenie, że restrykcyjne 
przepisy krajowe, rozbieżne wykładnie 
i niedostateczne egzekwowanie utrudniają 
swobodny przepływ towarów i usług w 
UE; podkreśla, że wymogi dotyczące 
dodatkowych badań i rejestracji, 
nieuznawanie świadectw i norm, 
terytorialne ograniczenia dostaw i tym 
podobne środki są źródłem dodatkowych 
kosztów dla konsumentów i detalistów, w 
szczególności dla MŚP, a tym samym 
ograniczają potencjalną przydatność 
jednolitego rynku dla Europejczyków i 
sektora biznesu;

Or. pt

Poprawka 29
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża zaniepokojenie, że restrykcyjne 
przepisy krajowe, rozbieżne wykładnie 
i niedostateczne egzekwowanie utrudniają 
swobodny przepływ towarów i usług w 
UE; podkreśla, że wymogi dotyczące
dodatkowych badań i rejestracji, 
nieuznawanie świadectw i norm, 
terytorialne ograniczenia dostaw i tym 
podobne środki są źródłem dodatkowych 
kosztów dla konsumentów i detalistów, w 
szczególności dla MŚP;

8. wyraża zaniepokojenie, że restrykcyjne 
przepisy krajowe, rozbieżne wykładnie 
i niedostateczne egzekwowanie utrudniają 
swobodny przepływ towarów i usług w 
UE; podkreśla, że wymogi dotyczące 
dodatkowych badań i rejestracji, 
nieuznawanie świadectw i norm, 
terytorialne ograniczenia dostaw i tym 
podobne środki, jeżeli nie znajdują 
uzasadnienia w niezbędnej funkcji 
społecznej lub terytorialnej, są źródłem 
dodatkowych kosztów dla konsumentów i 
detalistów, w szczególności dla MŚP;

Or. it
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Poprawka 30
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że właściwe 
funkcjonowanie systemu nadzoru rynku i 
certyfikacji przez strony trzecie przyczyni 
się do zwiększenia zaufania 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 31
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 8b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. wzywa Komisję do poprawy 
funkcjonowania jednolitego rynku handlu 
detalicznego poprzez konsultacje ex ante i 
ex post z MŚP w ramach procesu 
wdrażania wszelkich środków, które 
mogłyby wpłynąć na poziom 
konkurencyjności i zatrudnienia 
mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstw, aby poprawić ich wyniki 
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe;

Or. en

Poprawka 32
Iliana Ivanova

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. uznaje konieczność dalszego 
przeprowadzania analizy różnic cenowych 
w UE w celu zapewnienia konsumentom 
przejrzystości cen bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów podatkowych oraz 
przepisów dotyczących rynku pracy;

9. uznaje konieczność dalszego 
przeprowadzania i opublikowania analizy 
różnic cenowych w UE w celu 
zapewnienia konsumentom przejrzystości 
cen bez uszczerbku dla krajowych 
przepisów podatkowych oraz przepisów 
dotyczących rynku pracy;

Or. en

Poprawka 33
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uznaje konieczność dalszego 
przeprowadzania analizy różnic cenowych 
w UE w celu zapewnienia konsumentom 
przejrzystości cen bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów podatkowych oraz 
przepisów dotyczących rynku pracy;

9. uznaje konieczność dalszego 
przeprowadzania analizy różnic cenowych 
w UE w celu zapewnienia konsumentom
przejrzystości i porównywalności cen bez 
uszczerbku dla krajowych przepisów 
podatkowych oraz przepisów dotyczących 
rynku pracy, co będzie sprzyjać 
podejmowaniu bardziej świadomych 
wyborów i jednocześnie zwiększy zaufanie 
do handlu transgranicznego;

Or. pt

Poprawka 34
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uznaje konieczność dalszego 
przeprowadzania analizy różnic cenowych 

9. uznaje konieczność dalszego 
przeprowadzania analizy różnic cenowych 
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w UE w celu zapewnienia konsumentom 
przejrzystości cen bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów podatkowych oraz 
przepisów dotyczących rynku pracy;

w UE w celu zapewnienia konsumentom 
przejrzystości cen bez uszczerbku dla 
europejskich i krajowych przepisów 
podatkowych oraz przepisów dotyczących 
rynku pracy;

Or. it

Poprawka 35
Morten Løkkegaard, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uznaje konieczność dalszego 
przeprowadzania analizy różnic cenowych 
w UE w celu zapewnienia konsumentom 
przejrzystości cen bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów podatkowych oraz 
przepisów dotyczących rynku pracy;

9. uznaje konieczność dalszego 
przeprowadzania analizy powodów różnic 
cenowych w całym łańcuchu dostaw za 
pomocą odpowiednich narzędzi 
statystycznych oraz bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów podatkowych oraz 
przepisów dotyczących rynku pracy;

Or. en

Poprawka 36
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uznaje konieczność dalszego 
przeprowadzania analizy różnic cenowych 
w UE w celu zapewnienia konsumentom 
przejrzystości cen bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów podatkowych oraz 
przepisów dotyczących rynku pracy;

9. uznaje konieczność dalszego 
przeprowadzania analizy różnic cenowych 
w UE w celu zapewnienia konsumentom 
większej przejrzystości i porównywalności 
cen bez uszczerbku dla krajowych 
przepisów podatkowych oraz przepisów 
dotyczących rynku pracy; przypomina w 
tym kontekście znaczenie metodycznego 
gromadzenia danych o cenach towarów, 
które są porównywalne we wszystkich 
państwach członkowskich, oraz potrzebę 
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prowadzenia w tym celu aktywnej 
współpracy między krajowymi urzędami 
statystycznymi;

Or. fr

Poprawka 37
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uznaje konieczność dalszego 
przeprowadzania analizy różnic cenowych 
w UE w celu zapewnienia konsumentom 
przejrzystości cen bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów podatkowych oraz 
przepisów dotyczących rynku pracy;

9. uznaje konieczność dalszego 
przeprowadzania analizy różnic cenowych 
w UE w celu zapewnienia konsumentom 
przejrzystości cen bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów podatkowych oraz 
przepisów dotyczących rynku pracy;
podkreśla, że przekazywanie 
konsumentom jak największej liczby 
informacji powinno odgrywać kluczową 
rolę w porównaniach cen produktów i 
usług w całej UE; 

Or. cs

Poprawka 38
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego i prawidłowego wdrażania zasad 
rynku wewnętrznego – w szczególności 
pakietu towarowego, dyrektywy 
usługowej, dyrektywy w sprawie opóźnień 
w płatnościach, dyrektywy o handlu 
elektronicznym oraz programu „Small 

10. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego i prawidłowego wdrażania zasad 
rynku wewnętrznego – w szczególności 
pakietu towarowego, dyrektywy 
usługowej, dyrektywy w sprawie opóźnień 
w płatnościach, dyrektywy o handlu 
elektronicznym, programu „Small Business 
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Business Act” – jak również do likwidacji 
nakładania się zakresów oraz do 
zmniejszania obciążeń administracyjnych;

Act” oraz dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych – jak 
również do likwidacji nakładania się 
zakresów oraz do zmniejszania obciążeń 
administracyjnych;

Or. en

Poprawka 39
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego i prawidłowego wdrażania zasad 
rynku wewnętrznego – w szczególności 
pakietu towarowego, dyrektywy 
usługowej, dyrektywy w sprawie opóźnień 
w płatnościach, dyrektywy o handlu 
elektronicznym oraz programu „Small 
Business Act” – jak również do likwidacji 
nakładania się zakresów oraz do 
zmniejszania obciążeń administracyjnych;

10. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego i prawidłowego wdrażania 
przepisów dotyczących handlu 
detalicznego na rynku wewnętrznym – w 
szczególności pakietu towarowego, 
dyrektywy usługowej, dyrektywy w 
sprawie opóźnień w płatnościach, 
dyrektywy o handlu elektronicznym, 
programu „Small Business Act” oraz 
przepisów prawa społecznego i prawa 
pracy – jak również do likwidacji 
nakładania się zakresów oraz do 
zmniejszania obciążeń administracyjnych;

Or. it

Poprawka 40
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego i prawidłowego wdrażania zasad 
rynku wewnętrznego – w szczególności 
pakietu towarowego, dyrektywy 
usługowej, dyrektywy w sprawie opóźnień 

10. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego i prawidłowego wdrażania zasad 
rynku wewnętrznego – w szczególności 
pakietu towarowego, dyrektywy 
usługowej, dyrektywy w sprawie opóźnień 
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w płatnościach, dyrektywy o handlu 
elektronicznym oraz programu „Small 
Business Act” – jak również do likwidacji 
nakładania się zakresów oraz do 
zmniejszania obciążeń administracyjnych;

w płatnościach, dyrektywy o handlu 
elektronicznym, programu „Small Business 
Act” oraz prawa konkurencji – jak 
również do likwidacji nakładania się 
zakresów oraz do zmniejszania obciążeń 
administracyjnych;

Or. en

Poprawka 41
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego i prawidłowego wdrażania zasad 
rynku wewnętrznego – w szczególności 
pakietu towarowego, dyrektywy 
usługowej, dyrektywy w sprawie opóźnień 
w płatnościach, dyrektywy o handlu 
elektronicznym oraz programu „Small 
Business Act” – jak również do likwidacji 
nakładania się zakresów oraz do 
zmniejszania obciążeń administracyjnych;

10. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego i prawidłowego wdrażania zasad i 
przepisów rynku wewnętrznego – w 
szczególności pakietu towarowego, 
dyrektywy usługowej, dyrektywy w 
sprawie opóźnień w płatnościach, 
dyrektywy o handlu elektronicznym oraz 
programu „Small Business Act” – jak 
również do likwidacji nakładania się 
zakresów oraz do zmniejszania obciążeń 
administracyjnych;

Or. en

Poprawka 42
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca federacje przedsiębiorstw aby 
– przy wsparciu ze strony Komisji –
zapewniały zainteresowanym stronom 
więcej informacji, szkoleń i porad 
prawnych w zakresie przysługujących tym 
stronom praw i dostępnych im 

12. zachęca federacje przedsiębiorstw aby 
– przy wsparciu ze strony Komisji –
zapewniały zainteresowanym stronom 
więcej informacji, szkoleń i porad 
prawnych w zakresie przysługujących tym 
stronom praw i dostępnych im 
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instrumentów, takich jak SOLVIT; instrumentów, takich jak SOLVIT, oraz 
aby wspierały wzajemną wymianę 
najlepszych praktyk;

Or. pt

Poprawka 43
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca federacje przedsiębiorstw aby 
– przy wsparciu ze strony Komisji –
zapewniały zainteresowanym stronom 
więcej informacji, szkoleń i porad 
prawnych w zakresie przysługujących tym 
stronom praw i dostępnych im 
instrumentów, takich jak SOLVIT;

12. zachęca federacje przedsiębiorstw i 
stowarzyszenia konsumentów aby – przy 
wsparciu ze strony Komisji – zapewniały 
zainteresowanym stronom więcej 
informacji, szkoleń i porad prawnych w 
zakresie przysługujących tym stronom 
praw i dostępnych im instrumentów, takich 
jak SOLVIT;

Or. it

Poprawka 44
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca federacje przedsiębiorstw aby 
– przy wsparciu ze strony Komisji –
zapewniały zainteresowanym stronom 
więcej informacji, szkoleń i porad
prawnych w zakresie przysługujących tym 
stronom praw i dostępnych im 
instrumentów, takich jak SOLVIT;

12. zachęca federacje przedsiębiorstw aby 
– przy wsparciu ze strony Komisji –
zapewniały zainteresowanym stronom 
więcej informacji, szkoleń i porad 
prawnych w zakresie przysługujących tym 
stronom praw i dostępnych im 
instrumentów do rozwiązywania 
problemów, takich jak SOLVIT;

Or. en
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Poprawka 45
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że rozdrobnienie systemu 
płatności stanowi przeszkodę dla wymiany 
handlowej; wzywa Komisję do 
usprawnienia systemu SEPA – tak aby 
rozbudować podstawową usługę płatniczą 
dostępną w przypadku wszystkich kart, co 
zwiększy przejrzystość kosztów 
transakcyjnych i obniży opłaty za wymianę 
– a także do zapewnienia szybszych 
przelewów bankowych wewnątrz UE;

13. podkreśla, że rozdrobnienie systemu 
płatności stanowi przeszkodę dla wymiany 
handlowej; wzywa Komisję do 
usprawnienia systemu SEPA – tak aby 
rozbudować podstawową usługę płatniczą 
dostępną w przypadku wszystkich kart, co 
zwiększy przejrzystość kosztów 
transakcyjnych i zapewni sprawiedliwy 
podział opłat za wymianę w celu 
zapewnienia szybszych przelewów 
bankowych wewnątrz UE – a także do 
nałożenia na spółki zajmujące się obsługą 
i wydawaniem kart płatniczych obowiązku 
udzielania dostępu do swoich sieci na 
konkurencyjnych warunkach, aby 
zlikwidować przeszkody dla 
konkurencyjności;

Or. pt

Poprawka 46
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że rozdrobnienie systemu 
płatności stanowi przeszkodę dla wymiany 
handlowej; wzywa Komisję do 
usprawnienia systemu SEPA – tak aby 
rozbudować podstawową usługę płatniczą 
dostępną w przypadku wszystkich kart, co 
zwiększy przejrzystość kosztów 
transakcyjnych i obniży opłaty za wymianę 

13. podkreśla, że rozdrobnienie systemu 
płatności stanowi przeszkodę dla wymiany 
handlowej; wzywa Komisję do 
usprawnienia systemu SEPA – tak aby 
rozbudować podstawową usługę płatniczą 
dostępną w przypadku wszystkich kart, co 
zwiększy przejrzystość kosztów 
transakcyjnych i pozwoli znieść opłaty za 
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– a także do zapewnienia szybszych 
przelewów bankowych wewnątrz UE;

wymianę – a także do zapewnienia 
szybszych przelewów bankowych 
wewnątrz UE; przypomina ponadto, że 
system SEPA można postrzegać jako 
użyteczny instrument zwalczania szarej 
strefy gospodarki;

Or. it

Poprawka 47
Morten Løkkegaard, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że rozdrobnienie systemu 
płatności stanowi przeszkodę dla wymiany 
handlowej; wzywa Komisję do 
usprawnienia systemu SEPA – tak aby 
rozbudować podstawową usługę płatniczą 
dostępną w przypadku wszystkich kart, co 
zwiększy przejrzystość kosztów 
transakcyjnych i obniży opłaty za wymianę 
– a także do zapewnienia szybszych 
przelewów bankowych wewnątrz UE;

13. podkreśla, że rozdrobnienie systemu 
płatności stanowi przeszkodę dla wymiany 
handlowej; wzywa Komisję do 
usprawnienia systemu SEPA – tak aby 
sprzyjać konkurencji w zakresie środków 
płatności poprzez usunięcie barier 
wejścia, rozbudowanie podstawowej 
usługi płatniczej dostępnej w przypadku 
wszystkich kart, zwiększenie przejrzystości 
kosztów transakcyjnych i zniesienie 
nieuzasadnionych opłat za wymianę – a 
także do zapewnienia szybszych 
przelewów bankowych wewnątrz UE;

Or. en

Poprawka 48
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że rozdrobnienie systemu 
płatności stanowi przeszkodę dla wymiany 
handlowej; wzywa Komisję do 
usprawnienia systemu SEPA – tak aby 

13. zauważa z zaniepokojeniem, że 
obecnie opłaty za wymianę pełnią funkcję 
ukrytego podatku pobieranego zarówno 
od przedsiębiorstw handlowych, jak i 
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rozbudować podstawową usługę płatniczą 
dostępną w przypadku wszystkich kart, co 
zwiększy przejrzystość kosztów 
transakcyjnych i obniży opłaty za wymianę 
– a także do zapewnienia szybszych 
przelewów bankowych wewnątrz UE;

przede wszystkim od konsumentów; 
wzywa Komisję do podjęcia niezbędnych 
działań w celu usprawnienia systemu 
SEPA i rozbudowania podstawowej usługi 
płatniczej dostępnej w przypadku 
wszystkich kart, co zwiększy przejrzystość 
kosztów transakcyjnych i obniży opłaty za 
wymianę, a także do zapewnienia 
szybszych przelewów bankowych 
wewnątrz UE;

Or. cs

Poprawka 49
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zauważa trudności, z jakimi borykają 
się europejscy detaliści niezależni, oraz 
jest zdania, że przepisy dotyczące rynku 
detalicznego powinny być oparte na 
dowodach w bardziej należyty sposób, w 
szczególności w odniesieniu do potrzeby 
odpowiedniego zbadania i zrozumienia 
wpływu prawodawstwa na małe 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 50
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Śródtytuł trzeci

Projekt rezolucji Poprawka

Otwarcie dostępu do rynku dla 
przedsiębiorstw i konsumentów

Otwarcie dostępu do rynku dla 
przedsiębiorstw i konsumentów oraz 
polepszenie warunków pracy osób 
pracujących w sektorze
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Or. it

Poprawka 51
Iliana Ivanova

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odnotowuje obawy wyrażane przez 
część społeczeństwa obywatelskiego i 
niektóre MŚP co do wzrostu liczby 
centrów handlowych i spadku liczby 
lokalnych sklepów i rynków na obszarach 
oddalonych i w centrach miast; podkreśla, 
że planowanie sprzedaży detalicznej nie 
powinno się odbywać kosztem swobody 
wyboru dla konsumentów;

14. odnotowuje obawy wyrażane przez 
część społeczeństwa obywatelskiego i 
niektóre MŚP co do wzrostu liczby 
centrów handlowych i spadku liczby 
lokalnych sklepów i rynków na obszarach 
oddalonych i w centrach miast; podkreśla, 
że planowanie sprzedaży detalicznej nie 
powinno się odbywać kosztem swobody 
wyboru oraz dostępu do towaru i usług dla 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 52
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odnotowuje obawy wyrażane przez 
część społeczeństwa obywatelskiego i 
niektóre MŚP co do wzrostu liczby 
centrów handlowych i spadku liczby 
lokalnych sklepów i rynków na obszarach 
oddalonych i w centrach miast; podkreśla, 
że planowanie sprzedaży detalicznej nie 
powinno się odbywać kosztem swobody 
wyboru dla konsumentów;

14. zwraca uwagę na obawy wyrażane 
przez część społeczeństwa obywatelskiego 
i niektóre MŚP co do wzrostu liczby 
centrów handlowych i spadku liczby 
lokalnych sklepów i rynków na obszarach 
oddalonych i w centrach miast; podkreśla, 
że planowanie sprzedaży detalicznej nie 
powinno się odbywać kosztem swobody 
wyboru dla konsumentów; ponownie 
podkreśla kluczową rolę lokalnych 
sklepów i rynków w rewitalizacji obszarów 
i regionów wiejskich i miejskich, 
tworzeniu więzi społecznych, ochronie 
specyficznych dóbr kultury oraz 
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ograniczaniu korzystania z samochodów;

Or. en

Poprawka 53
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odnotowuje obawy wyrażane przez 
część społeczeństwa obywatelskiego i 
niektóre MŚP co do wzrostu liczby 
centrów handlowych i spadku liczby 
lokalnych sklepów i rynków na obszarach 
oddalonych i w centrach miast; podkreśla, 
że planowanie sprzedaży detalicznej nie 
powinno się odbywać kosztem swobody 
wyboru dla konsumentów;

14. odnotowuje obawy wyrażane przez 
część społeczeństwa obywatelskiego i 
niektóre MŚP co do wzrostu liczby 
centrów handlowych i spadku liczby 
lokalnych sklepów i rynków na obszarach 
oddalonych i w centrach miast; podkreśla, 
że planowanie sprzedaży detalicznej nie 
powinno się odbywać kosztem swobody 
wyboru dla konsumentów, zwłaszcza gdy 
mieszkają oni w mniej dostępnych 
regionach, takich jak wyspy, obszary 
górskie lub regiony słabo zaludnione bądź 
gdy ich mobilność jest ograniczona;

Or. pt

Poprawka 54
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odnotowuje obawy wyrażane przez 
część społeczeństwa obywatelskiego i 
niektóre MŚP co do wzrostu liczby 
centrów handlowych i spadku liczby 
lokalnych sklepów i rynków na obszarach 
oddalonych i w centrach miast; podkreśla, 
że planowanie sprzedaży detalicznej nie 
powinno się odbywać kosztem swobody 
wyboru dla konsumentów;

14. odnotowuje obawy wyrażane przez 
część społeczeństwa obywatelskiego i 
niektóre MŚP co do wzrostu liczby 
centrów handlowych i spadku liczby 
lokalnych sklepów i rynków na obszarach 
oddalonych i w centrach miast; podkreśla, 
że Komisja i państwa członkowskie 
powinny przedsięwziąć wszelkie możliwe 
środki, aby rozwiązać ten problem;
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Or. en

Poprawka 55
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odnotowuje obawy wyrażane przez 
część społeczeństwa obywatelskiego i 
niektóre MŚP co do wzrostu liczby 
centrów handlowych i spadku liczby 
lokalnych sklepów i rynków na obszarach 
oddalonych i w centrach miast; podkreśla, 
że planowanie sprzedaży detalicznej nie 
powinno się odbywać kosztem swobody 
wyboru dla konsumentów;

14. odnotowuje obawy wyrażane przez 
część społeczeństwa obywatelskiego i 
niektóre MŚP co do wzrostu liczby 
centrów handlowych i spadku liczby 
lokalnych sklepów i rynków na obszarach 
oddalonych i w centrach miast; podkreśla, 
że planowanie sprzedaży detalicznej nie 
powinno się odbywać kosztem swobody 
wyboru dla konsumentów, ale z 
uwzględnieniem potrzeb obywateli i 
aspektów właściwych lokalnej 
rzeczywistości;

Or. it

Poprawka 56
Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odnotowuje obawy wyrażane przez 
część społeczeństwa obywatelskiego i 
niektóre MŚP co do wzrostu liczby 
centrów handlowych i spadku liczby 
lokalnych sklepów i rynków na obszarach 
oddalonych i w centrach miast; podkreśla, 
że planowanie sprzedaży detalicznej nie
powinno się odbywać kosztem swobody
wyboru dla konsumentów;

14. odnotowuje obawy wyrażane przez 
część społeczeństwa obywatelskiego i 
niektóre MŚP co do wzrostu liczby 
centrów handlowych i spadku liczby 
lokalnych sklepów i rynków na obszarach 
oddalonych i w centrach miast; podkreśla, 
że planowanie sprzedaży detalicznej 
powinno objąć ustanowienie warunków 
przedsiębiorczości, dzięki którym małe i 
duże przedsiębiorstwa będą mogły 
zapewnić konsumentom swobodę wyboru;
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Or. en

Poprawka 57
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odnotowuje obawy wyrażane przez 
część społeczeństwa obywatelskiego i 
niektóre MŚP co do wzrostu liczby 
centrów handlowych i spadku liczby 
lokalnych sklepów i rynków na obszarach 
oddalonych i w centrach miast; podkreśla, 
że planowanie sprzedaży detalicznej nie
powinno się odbywać kosztem swobody 
wyboru dla konsumentów;

14. odnotowuje obawy wyrażane przez 
część społeczeństwa obywatelskiego i 
niektóre MŚP co do wzrostu liczby 
centrów handlowych i spadku liczby 
lokalnych sklepów i rynków na obszarach 
oddalonych i w centrach miast; podkreśla, 
że planowanie urbanistyczne powinno 
zapewnić ramy strukturalne, które 
umożliwią wszystkim przedsiębiorstwom 
prowadzenie konkurencji i odpowiadanie 
na potrzeby konsumentów;

Or. en

Poprawka 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odnotowuje obawy wyrażane przez 
część społeczeństwa obywatelskiego i 
niektóre MŚP co do wzrostu liczby
centrów handlowych i spadku liczby 
lokalnych sklepów i rynków na obszarach 
oddalonych i w centrach miast; podkreśla, 
że planowanie sprzedaży detalicznej nie 
powinno się odbywać kosztem swobody 
wyboru dla konsumentów;

14. odnotowuje obawy wyrażane przez 
część społeczeństwa obywatelskiego i 
niektóre MŚP co do wzrostu liczby 
centrów handlowych i spadku liczby 
lokalnych sklepów i rynków na obszarach 
oddalonych i w centrach miast; podkreśla, 
że planowanie sprzedaży detalicznej nie 
powinno się odbywać kosztem swobody 
wyboru dla konsumentów; wzywa Komisję 
do przygotowania oceny skutków zasad 
dotyczących tworzenia 
wielkopowierzchniowych punktów 
handlowych w poszczególnych państwach 
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członkowskich oraz najlepszych praktyk 
służących ograniczaniu 
rozpowszechniania się wielkich sieci 
handlowych;

Or. hu

Poprawka 59
Lara Comi

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. jest zdania, że zachęty do 
restrukturyzacji budynków miejskich, 
również z wykorzystaniem funduszy 
strukturalnych, mogłyby umożliwić 
zniesienie czynszów (w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego) oraz 
przyczynić się do przywrócenia 
działalności gospodarczej, zwłaszcza
małych sklepów, sprzyjających rozwojowi 
gospodarczemu i społecznemu;

Or. it

Poprawka 60
Marianne Thyssen

Projekt rezolucji
Ustęp 14b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. uznaje, że państwa członkowskie 
odpowiadają za swoje strategie polityczne 
dotyczące lokalizacji sklepów oraz że 
stabilność, mobilność, planowanie 
regionalne i centralna konsolidacja 
stanowią najważniejsze czynniki, które 
muszą być uwzględniane podczas 
podejmowania decyzji dotyczących 
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zatwierdzania nowych lokalizacji sklepów;

Or. nl

Poprawka 61
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 14c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. jest zdania, że konsumenci nie 
otrzymują informacji niezbędnych do 
podejmowania świadomych decyzji 
dotyczących ofert detalicznych, zwłaszcza 
w przypadku handlu transgranicznego; 
wzywa Komisję do ustanowienia łatwo 
dostępnego mechanizmu przyjaznego dla 
użytkownika, obejmującego dane na temat 
gospodarczych, społecznych, etycznych i 
środowiskowych aspektów działalności 
detalistów na jednolitym rynku, aby 
umożliwić konsumentom dokonywanie 
lepszych wyborów;

Or. en

Poprawka 62
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 14d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14d. wzywa Komisję do sporządzenia we 
współpracy z państwami członkowskimi 
ankiety dotyczącej wpływu i ewentualnych 
konsekwencji tworzenia hipermarketów 
lub centrów handlowych w odniesieniu do 
rynku pracy, MŚP i konsumentów; 

Or. el
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Poprawka 63
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 14e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14e. przyjmuje do wiadomości obawy 
wyrażone przez obwoźnych sprzedawców 
prowadzących działalność na terenach 
publicznych w związku z możliwością 
stosowania w państwach członkowskich 
dyrektywy 2006/123/WE, co przyczyniłoby 
się do rozszerzenia pojęcia zasobów 
naturalnych również na grunty publiczne 
i spowodowało ograniczenia czasowe w 
przypadku zezwoleń na prowadzenie 
działalności handlowej na terenach 
publicznych, a zatem bardzo niekorzystnie 
wpłynęło na zatrudnienie, swobodę 
wyboru dla konsumentów oraz istnienie 
tradycyjnych rynków w dzielnicach miast;

Or. it

Poprawka 64
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że problem dostępności należy 
rozwiązać przy pełnym poszanowaniu 
zasady pomocniczości; podkreśla jednak, 
że lokalne planowanie nie może stanowić 
obejścia dyrektywy usługowej, ani tworzyć 
ukrytych barier dla przedsiębiorczości 
detalistów;

15. uważa, że problem dostępności należy 
rozwiązać przy pełnym poszanowaniu 
zasady pomocniczości; podkreśla jednak, 
że lokalne planowanie ma zasadnicze 
znaczenie dla zapobiegania spadkowi 
liczby sklepów lokalnych na obszarach 
oddalonych i w centrach miast; podkreśla, 
że lokalne planowanie stanowi zatem 
ważne narzędzie w zwiększaniu 
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bezpieczeństwa i ożywienia zarówno 
centrów miast, jak i miast na obszarach 
oddalonych;

Or. en

Poprawka 65
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że problem dostępności należy 
rozwiązać przy pełnym poszanowaniu 
zasady pomocniczości; podkreśla jednak, 
że lokalne planowanie nie może stanowić 
obejścia dyrektywy usługowej, ani tworzyć 
ukrytych barier dla przedsiębiorczości 
detalistów;

15. uważa, że problem dostępności należy 
rozwiązać przy pełnym poszanowaniu 
zasady pomocniczości; podkreśla jednak, 
że lokalne planowanie nie może stanowić 
obejścia dyrektywy usługowej, ani tworzyć 
ukrytych barier dla przedsiębiorczości 
detalistów; w związku z tym zasadnicze 
znaczenie ma ukierunkowanie lokalnego 
planowania na świadczenie usług o 
wysokiej jakości na rzecz obywateli, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na praktyki 
mające na celu zwiększenie liczby 
godnych miejsc pracy;

Or. it

Poprawka 66
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że problem dostępności należy 
rozwiązać przy pełnym poszanowaniu 
zasady pomocniczości; podkreśla jednak, 
że lokalne planowanie nie może stanowić 
obejścia dyrektywy usługowej, ani tworzyć 
ukrytych barier dla przedsiębiorczości 

15. uważa, że problem dostępności należy 
rozwiązać przy pełnym poszanowaniu 
zasady pomocniczości;
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detalistów;

Or. fr

Poprawka 67
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że problem dostępności należy 
rozwiązać przy pełnym poszanowaniu 
zasady pomocniczości; podkreśla jednak, 
że lokalne planowanie nie może stanowić 
obejścia dyrektywy usługowej, ani tworzyć 
ukrytych barier dla przedsiębiorczości 
detalistów;

15. podkreśla, że dostęp do punktów 
handlowych ma duże znaczenie dla 
wszystkich obywateli UE oraz że lokalne 
przedsiębiorstwa, a zwłaszcza MŚP, 
przyczyniają się do osiągania tego celu; 
uważa, że problem dostępności należy 
rozwiązać przy pełnym poszanowaniu 
zasady pomocniczości; podkreśla jednak, 
że lokalne planowanie nie może stanowić 
obejścia dyrektywy usługowej, ani tworzyć 
ukrytych barier dla przedsiębiorczości 
detalistów;

Or. el

Poprawka 68
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa władze lokalne do niezwykle 
dokładnego przeanalizowania, jaka 
lokalizacja zapewni możliwie najbardziej 
zrównoważone i skuteczne rozszerzenie 
sektora detalicznego, a także do 
inwestowania w spójny sposób, na 
przykład poprzez udzielanie detalistom 
zezwoleń na otwieranie sklepów tylko w 



AM\865080PL.doc 35/79 PE462.905v01-00

PL

centrum miasta i zabranianie takiej 
działalności poza miastem;

Or. en

Poprawka 69
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 15b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. podkreśla, że MŚP stanowią trzon 
europejskiej gospodarki oraz mają do 
odegrania wyjątkową rolę w tworzeniu 
miejsc pracy, w szczególności na 
obszarach wiejskich, oraz we wspieraniu 
innowacji i wzrostu w lokalnych sektorach 
detalicznych w całej UE;

Or. en

Poprawka 70
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 15c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. jest zatem zdania, że Komisja 
powinna we współpracy z państwami 
członkowskimi zaproponować podjęcie 
określonych działań mających na celu 
wsparcie MŚP i lokalnych rynków, które 
odczuwają negatywne skutki działalności 
dużych centrów handlowych; 

Or. el

Poprawka 71
Constance Le Grip, Philippe Juvin
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że handel elektroniczny jest 
ważnym uzupełnieniem handlu 
pozainternetowego i że należy podjąć 
odpowiednie działania, aby w pełni 
rozwinąć jego potencjał; wzywa Komisję, 
aby do nadchodzącego komunikatu w 
sprawie handlu elektronicznego włączyła 
środki na rzecz zwiększenia zaufania, w 
szczególności poprzez uproszczenie 
rejestracji domen za granicą, poprawę 
bezpieczeństwa płatności online i 
ułatwienia w transgranicznym 
odzyskiwaniu długów;

16. podkreśla, że handel elektroniczny jest 
ważnym uzupełnieniem handlu 
pozainternetowego i że należy podjąć 
odpowiednie działania, aby w pełni 
rozwinąć jego potencjał, w tym poprawić 
dostęp do Internetu na najbardziej 
oddalonych obszarach Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję, aby do nadchodzącego 
komunikatu w sprawie handlu 
elektronicznego włączyła środki na rzecz 
zwiększenia zaufania, w szczególności 
poprzez uproszczenie rejestracji domen za 
granicą, poprawę bezpieczeństwa płatności 
online i ułatwienia w transgranicznym 
odzyskiwaniu długów;

Or. en

Poprawka 72
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że handel elektroniczny jest 
ważnym uzupełnieniem handlu 
pozainternetowego i że należy podjąć 
odpowiednie działania, aby w pełni 
rozwinąć jego potencjał; wzywa Komisję, 
aby do nadchodzącego komunikatu w 
sprawie handlu elektronicznego włączyła 
środki na rzecz zwiększenia zaufania, w 
szczególności poprzez uproszczenie 
rejestracji domen za granicą, poprawę 
bezpieczeństwa płatności online i 
ułatwienia w transgranicznym 
odzyskiwaniu długów;

16. podkreśla, że handel elektroniczny jest 
ważnym uzupełnieniem handlu 
pozainternetowego i że należy podjąć 
odpowiednie działania, aby w pełni 
rozwinąć jego potencjał; wzywa Komisję, 
aby do nadchodzącego komunikatu w 
sprawie handlu elektronicznego włączyła 
środki na rzecz zwiększenia zaufania, w 
szczególności poprzez uproszczenie 
rejestracji domen za granicą, poprawę 
bezpieczeństwa płatności online i 
ułatwienia w transgranicznym 
odzyskiwaniu długów, a także aby 
przedstawiła wniosek dotyczący 
skutecznego systemu alternatywnych 
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metod rozwiązywania sporów oraz 
wyważonego mechanizmu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych w przypadku sporów 
transgranicznych;

Or. en

Poprawka 73
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że handel elektroniczny jest 
ważnym uzupełnieniem handlu 
pozainternetowego i że należy podjąć 
odpowiednie działania, aby w pełni 
rozwinąć jego potencjał; wzywa Komisję, 
aby do nadchodzącego komunikatu w 
sprawie handlu elektronicznego włączyła 
środki na rzecz zwiększenia zaufania, w 
szczególności poprzez uproszczenie 
rejestracji domen za granicą, poprawę 
bezpieczeństwa płatności online i 
ułatwienia w transgranicznym 
odzyskiwaniu długów;

16. podkreśla, że handel elektroniczny jest 
ważnym uzupełnieniem handlu 
pozainternetowego i że należy podjąć 
odpowiednie działania, aby w pełni 
rozwinąć jego potencjał; wzywa Komisję, 
aby do nadchodzącego komunikatu w 
sprawie handlu elektronicznego włączyła 
środki na rzecz zwiększenia zaufania, w 
szczególności poprzez uproszczenie 
rejestracji domen za granicą, poprawę 
bezpieczeństwa płatności online i 
ułatwienia w transgranicznym 
odzyskiwaniu długów, a także 
usprawnienie udzielania konsumentom 
informacji o ich prawach, zwłaszcza 
dotyczących anulowania transakcji i 
możliwości odwołania się;

Or. fr

Poprawka 74
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję do przyjęcia bardziej 
holistycznego podejścia do sektora 
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detalicznego oraz do zagwarantowania, że 
sytuacja lokalnych społeczności, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich w całej 
UE, jest zrównoważona pod względem 
gospodarczym oraz że społeczności te 
prowadzą ożywione życie społeczne;

Or. en

Poprawka 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Projekt rezolucji
Ustęp 16b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. wzywa Komisję do przedstawienia, w 
ramach działań priorytetowych, wniosku 
dotyczącego środków w zakresie 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów do końca 2011 r., aby podnieść 
poziom zaufania konsumentów i 
przedsiębiorców;

Or. en

Poprawka 76
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wyraża ubolewanie z powodu znacznej 
liczby przeszkód w swobodzie detalistów 
dotyczącej przedsiębiorczości na terenie 
UE; w szczególności wyraża 
zaniepokojenie niektórymi przepisami 
krajowymi dotyczącymi handlu i 
podatków, które de facto skutkują 
dyskryminacją zagranicznych detalistów;

skreślony



AM\865080PL.doc 39/79 PE462.905v01-00

PL

Or. en

Poprawka 77
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa państwa członkowskie do 
zachęcania do podejmowania działań i 
wspierania stabilnych lokalnych 
społeczności, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich, poprzez sprzyjanie innowacji i 
rozwojowi MŚP, które odgrywają 
zasadniczą rolę w utrzymywaniu 
ożywionych i prężnie prosperujących 
centrów miast w regionach UE;

Or. en

Poprawka 78
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 17b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. wyraża ubolewanie z powodu 
występowania w przedmiotowym sektorze 
wysokiego wskaźnika pracy 
nierejestrowanej, co powoduje znaczny 
poziom oszustw podatkowych, silne 
zakłócenia konkurencji, brak 
poszanowania praw społecznych i prawa 
pracy, a także układów zbiorowych dla 
poszczególnych grup, które 
uniemożliwiają ustanowienie równych 
warunków traktowania podmiotów 
handlowych na rynku wewnętrznym;

Or. it
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Poprawka 79
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 17c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. przypomina, że poprawa warunków 
pracy, zwalczanie szarej strefy oraz 
utrzymanie określonego poziomu 
zatrudnienia i konkurencyjności poprzez 
większą zgodność między wymaganiami 
podmiotów handlowych a kompetencjami 
ich pracowników należą do głównych 
wyzwań tego sektora;

Or. it

Poprawka 80
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do podejmowania 
bardziej zdecydowanych działań w 
odniesieniu do wszystkich państw 
członkowskich naruszających zasady rynku 
wewnętrznego, do przyspieszenia 
postępowania w sprawie naruszenia przez 
przyjęcie „przyspieszonego podejścia” i do 
zdawania Parlamentowi Europejskiemu co 
pół roku sprawozdań z rozwiązanych 
spraw w dziedzinie handlu detalicznego;

18. wzywa Komisję do podejmowania 
bardziej zdecydowanych działań w 
odniesieniu do wszystkich państw 
członkowskich naruszających zasady rynku 
wewnętrznego, do przyspieszenia 
postępowania w sprawie naruszenia przez 
przyjęcie „przyspieszonego podejścia” i do 
zdawania Parlamentowi Europejskiemu 
rocznych sprawozdań z rozwiązanych 
spraw w dziedzinie handlu detalicznego;

Or. en
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Poprawka 81
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zauważa z niepokojem, że detaliści 
padają ofiarą różnych przestępstw, takich 
jak oszustwa reklamowe (tj. wysyłanie do 
przedsiębiorców fałszywych faktur 
dotyczących nieprawdziwych reklam i 
zmuszanie ich do zapłaty nielegalnymi 
metodami, np. poprzez wymuszenie), oraz 
grup przestępczych działających na 
szczeblu europejskim; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do położenia 
większego nacisku na zwalczanie takich 
form przestępczości, w ścisłej współpracy z 
Europolem i Eurojustem;

Or. en

Poprawka 82
Anna Hedh

Projekt rezolucji
Ustęp 18b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. jest zdania, że gwarancją uczciwej 
konkurencji jest również stabilne 
środowisko pracy ujęte w prawodawstwie 
europejskim; zwraca się do Komisji o 
zbadanie wpływu nadmiernie stosowanej 
fragmentaryzacji godzin pracy na 
środowisko zawodowe, godzenie pracy z 
życiem prywatnym i na warunki pracy, a 
także o rozpoczęcie odpowiednich działań 
we współpracy z partnerami społecznymi;

Or. en
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Poprawka 83
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 18b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. jest zdania, że gwarancją uczciwej 
konkurencji jest również stabilne 
środowisko pracy ujęte w prawodawstwie 
europejskim; zwraca się do Komisji o 
zbadanie wpływu nadmiernie stosowanej 
fragmentaryzacji godzin pracy oraz 
nienormowanych godzin otwarcia sklepów 
na środowisko zawodowe, godzenie pracy 
z życiem prywatnym i na warunki pracy, a 
także o rozpoczęcie odpowiednich działań 
we współpracy z partnerami społecznymi;

Or. en

Poprawka 84
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 18c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. wzywa Komisję do zbadania sektora 
handlu detalicznego i bezcłowego, aby 
określić wszelkie bariery regulacyjne i 
administracyjne, a w wymagających tego 
przypadkach zaproponować działania 
mające na celu usunięcie takich barier 
mogących hamować wzrost i tworzenie 
miejsc pracy w powyższych sektorach;

Or. en

Poprawka 85
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. potwierdza, że kluczem do dobrego 
funkcjonowania rynku detalicznego jest 
wolna konkurencja i swoboda zawierania 
umów;

skreślony

Or. en

Poprawka 86
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. potwierdza, że kluczem do dobrego 
funkcjonowania rynku detalicznego jest 
wolna konkurencja i swoboda zawierania 
umów;

19. potwierdza, że kluczem do dobrego 
funkcjonowania rynku detalicznego jest 
wolna konkurencja, swoboda zawierania 
umów oraz właściwe i skuteczne 
egzekwowanie odpowiednich przepisów 
prawnych;

Or. en

Poprawka 87
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. potwierdza, że kluczem do dobrego 
funkcjonowania rynku detalicznego jest 
wolna konkurencja i swoboda zawierania 
umów;

19. potwierdza, że kluczem do dobrego 
funkcjonowania rynku detalicznego jest 
wolna i uczciwa konkurencja oraz 
swoboda zawierania umów;

Or. it
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Poprawka 88
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. potwierdza, że kluczem do dobrego 
funkcjonowania rynku detalicznego jest 
wolna konkurencja i swoboda zawierania 
umów;

19. potwierdza, że kluczem do dobrego 
funkcjonowania rynku detalicznego jest 
wolna konkurencja i swoboda zawierania 
umów; zauważa jednak, że rzeczywista 
swoboda zawierania umów nie istnieje, 
jeżeli w znacznym stopniu brakuje 
równowagi sił między stronami;

Or. en

Poprawka 89
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. potwierdza, że kluczem do dobrego 
funkcjonowania rynku detalicznego jest 
wolna konkurencja i swoboda zawierania 
umów;

19. potwierdza, że kluczem do dobrego 
funkcjonowania rynku detalicznego jest 
wolna i uczciwa konkurencja oraz
swoboda zawierania umów;

Or. en

Poprawka 90
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uznaje, że spółki różnią się siłą 
rynkową, że muszą one działać w sposób 
ekonomiczny i że UE potrzebuje 
gospodarczych mistrzów, aby móc 

20. uznaje, że spółki różnią się siłą 
rynkową, że muszą one działać w sposób 
ekonomiczny i że UE potrzebuje 
gospodarczych mistrzów, aby móc 
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konkurować w skali globalnej; konkurować w skali globalnej; 
jednocześnie wzywa Komisję, aby oparła 
swoją strategię dotyczącą rynku 
detalicznego na zasadzie pomocniczości w 
odniesieniu do lokalnych procedur i 
rentowności MŚP; 

Or. en

Poprawka 91
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uznaje, że spółki różnią się siłą 
rynkową, że muszą one działać w sposób 
ekonomiczny i że UE potrzebuje 
gospodarczych mistrzów, aby móc 
konkurować w skali globalnej;

20. uznaje, że spółki różnią się siłą 
rynkową, że muszą one działać w sposób 
ekonomiczny i że UE potrzebuje 
konkurencyjnych podmiotów 
gospodarczych, aby móc konkurować w 
skali globalnej;

Or. it

Poprawka 92
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. odnotowuje jednak powszechne 
zaniepokojenie z powodu dominacji 
rynkowej większych podmiotów, które –
jak się uważa – nakładają nieuczciwe 
warunki na drobnych dostawców i 
podmioty handlowe na przykład poprzez 
mechanizmy dystrybucji selektywnej, 
praktyki ograniczające konkurencję, 
kontrolę cen i skreślanie z listy bez
uprzedzenia, co powoduje zakłócanie 
konkurencji; podkreśla, że takie praktyki 

21. kładzie jednak nacisk na powszechne 
zaniepokojenie z powodu dominacji 
rynkowej większych podmiotów, które 
mogą nakładać nieuczciwe warunki na 
drobnych dostawców i podmioty handlowe 
na przykład poprzez mechanizmy 
dystrybucji selektywnej, praktyki 
ograniczające konkurencję, kontrolę cen i 
skreślanie z listy bez uprzedzenia, co 
powoduje zakłócanie konkurencji; 
podkreśla, że takie praktyki wywierają 
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wywierają wpływ na wszystkie ogniwa 
łańcucha dostaw handlu detalicznego;

wpływ na wszystkie ogniwa łańcucha 
dostaw handlu detalicznego; potępia tego 
rodzaju praktyki zakłócające konkurencję 
i korzystające z braku równowagi sił 
między podmiotami gospodarczymi;

Or. en

Poprawka 93
Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. odnotowuje jednak powszechne 
zaniepokojenie z powodu dominacji
rynkowej większych podmiotów, które –
jak się uważa – nakładają nieuczciwe 
warunki na drobnych dostawców i 
podmioty handlowe na przykład poprzez 
mechanizmy dystrybucji selektywnej, 
praktyki ograniczające konkurencję, 
kontrolę cen i skreślanie z listy bez 
uprzedzenia, co powoduje zakłócanie 
konkurencji; podkreśla, że takie praktyki 
wywierają wpływ na wszystkie ogniwa 
łańcucha dostaw handlu detalicznego;

21. odnotowuje jednak powszechne 
zaniepokojenie z powodu dominacji 
rynkowej większych podmiotów, które –
jak się uważa – nakładają nieuczciwe 
warunki na drobnych dostawców i 
detalistów na przykład poprzez 
mechanizmy dystrybucji selektywnej, 
terytorialne ograniczenia oferty i inne 
praktyki ograniczające konkurencję, 
kontrolę cen i skreślanie z listy bez 
uprzedzenia, co powoduje zakłócanie 
konkurencji; podkreśla, że takie praktyki 
wywierają wpływ na wszystkie ogniwa 
łańcucha dostaw handlu detalicznego;

Or. es

Poprawka 94
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. odnotowuje jednak powszechne 
zaniepokojenie z powodu dominacji 
rynkowej większych podmiotów, które –
jak się uważa – nakładają nieuczciwe 

21. ostrzega, że dominacja rynkowa 
większych podmiotów może powodować 
nakładanie nieuczciwych warunków na 
drobnych dostawców i podmioty handlowe 
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warunki na drobnych dostawców i 
podmioty handlowe na przykład poprzez 
mechanizmy dystrybucji selektywnej, 
praktyki ograniczające konkurencję, 
kontrolę cen i skreślanie z listy bez 
uprzedzenia, co powoduje zakłócanie 
konkurencji; podkreśla, że takie praktyki 
wywierają wpływ na wszystkie ogniwa 
łańcucha dostaw handlu detalicznego;

na przykład poprzez mechanizmy 
dystrybucji selektywnej, praktyki 
ograniczające konkurencję, kontrolę cen i 
skreślanie z listy bez uprzedzenia, co 
powoduje zakłócanie konkurencji; 
podkreśla, że takie praktyki wywierają 
wpływ na wszystkie ogniwa łańcucha 
dostaw handlu detalicznego; wzywa zatem 
państwa członkowskie do podjęcia działań 
wymierzonych przeciwko kartelom;

Or. en

Poprawka 95
Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. odnotowuje jednak powszechne 
zaniepokojenie z powodu dominacji 
rynkowej większych podmiotów, które –
jak się uważa – nakładają nieuczciwe 
warunki na drobnych dostawców i 
podmioty handlowe na przykład poprzez 
mechanizmy dystrybucji selektywnej, 
praktyki ograniczające konkurencję, 
kontrolę cen i skreślanie z listy bez 
uprzedzenia, co powoduje zakłócanie 
konkurencji; podkreśla, że takie praktyki 
wywierają wpływ na wszystkie ogniwa 
łańcucha dostaw handlu detalicznego;

21. zauważa, że większość transakcji 
między przedsiębiorstwami przebiega 
bezproblemowo oraz że pewne 
ograniczenia, takie jak ograniczenia 
wynikające z porozumień wertykalnych w 
relacjach między przedsiębiorstwami, są 
uznawane przez UE za potencjalnie 
sprzyjające konkurencji, pod warunkiem, 
że spełnione zostaną warunki określone w 
prawie konkurencji; odnotowuje jednak 
powszechne zaniepokojenie z powodu 
dominacji rynkowej niektórych
podmiotów, które – jak się uważa –
nakładają nieuczciwe warunki na słabszych 
dostawców, detalistów i podmioty 
handlowe na przykład poprzez 
mechanizmy dystrybucji selektywnej, 
praktyki ograniczające konkurencję, 
segmentację geograficzną, kontrolę cen i 
skreślanie z listy bez uprzedzenia, co 
powoduje zakłócanie konkurencji; 
podkreśla, że takie praktyki wywierają 
wpływ na wszystkie ogniwa łańcucha 
dostaw;
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Or. en

Poprawka 96
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. odnotowuje jednak powszechne 
zaniepokojenie z powodu dominacji 
rynkowej większych podmiotów, które –
jak się uważa – nakładają nieuczciwe 
warunki na drobnych dostawców i 
podmioty handlowe na przykład poprzez 
mechanizmy dystrybucji selektywnej, 
praktyki ograniczające konkurencję, 
kontrolę cen i skreślanie z listy bez 
uprzedzenia, co powoduje zakłócanie 
konkurencji; podkreśla, że takie praktyki 
wywierają wpływ na wszystkie ogniwa 
łańcucha dostaw handlu detalicznego;

21. odnotowuje jednak powszechne 
zaniepokojenie z powodu dominacji 
rynkowej większych podmiotów, które –
jak się uważa – nakładają nieuczciwe 
warunki na drobnych dostawców i 
mniejsze podmioty handlowe na przykład 
poprzez mechanizmy dystrybucji 
selektywnej, praktyki ograniczające 
konkurencję, segmentację terytorialną, 
kontrolę cen i skreślanie z listy bez 
uprzedzenia, co powoduje zakłócanie 
konkurencji; podkreśla, że takie praktyki 
wywierają wpływ na wszystkie ogniwa 
łańcucha dostaw handlu detalicznego;

Or. fr

Poprawka 97
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. odnotowuje jednak powszechne 
zaniepokojenie z powodu dominacji 
rynkowej większych podmiotów, które –
jak się uważa – nakładają nieuczciwe 
warunki na drobnych dostawców i 
podmioty handlowe na przykład poprzez 
mechanizmy dystrybucji selektywnej, 
praktyki ograniczające konkurencję, 
kontrolę cen i skreślanie z listy bez 
uprzedzenia, co powoduje zakłócanie 

21. odnotowuje jednak powszechne 
zaniepokojenie z powodu dominacji 
rynkowej większych podmiotów, które –
jak się uważa – nakładają nieuczciwe 
warunki na drobnych dostawców i 
detalistów na przykład poprzez 
mechanizmy dystrybucji selektywnej, 
praktyki ograniczające konkurencję, 
terytorialne ograniczenia oferty, 
dyskryminację wymierzoną przeciwko 
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konkurencji; podkreśla, że takie praktyki 
wywierają wpływ na wszystkie ogniwa 
łańcucha dostaw handlu detalicznego;

elektronicznym kanałom handlu, kontrolę 
cen i skreślanie z listy bez uprzedzenia, co 
powoduje zakłócanie konkurencji; 
podkreśla, że takie praktyki wywierają 
wpływ na wszystkie ogniwa łańcucha 
dostaw;

Or. en

Poprawka 98
George Lyon

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. odnotowuje jednak powszechne 
zaniepokojenie z powodu dominacji 
rynkowej większych podmiotów, które –
jak się uważa – nakładają nieuczciwe 
warunki na drobnych dostawców i 
podmioty handlowe na przykład poprzez 
mechanizmy dystrybucji selektywnej, 
praktyki ograniczające konkurencję, 
kontrolę cen i skreślanie z listy bez 
uprzedzenia, co powoduje zakłócanie 
konkurencji; podkreśla, że takie praktyki 
wywierają wpływ na wszystkie ogniwa 
łańcucha dostaw handlu detalicznego;

21. odnotowuje jednak powszechne 
zaniepokojenie z powodu dominacji 
rynkowej większych podmiotów, które –
jak się uważa – nakładają nieuczciwe 
warunki na drobnych dostawców i 
podmioty handlowe na przykład poprzez 
mechanizmy dystrybucji selektywnej, 
praktyki ograniczające konkurencję, 
kontrolę cen i skreślanie z listy bez 
uprzedzenia, co powoduje zakłócanie 
konkurencji; podkreśla, że takie praktyki 
wywierają wpływ na wszystkie ogniwa 
łańcucha dostaw handlu detalicznego; 
wzywa zatem Komisję i właściwe organy 
państw członkowskich do określenia, 
oceny oraz, w stosownych przypadkach, 
do zwalczania nieuczciwych praktyk 
handlowych i umownych oraz nadużyć 
dominującej pozycji, które mają 
negatywny wpływ na funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego; podkreśla, że 
zwiększenie świadomości wszystkich 
podmiotów, w szczególności MŚP i 
małych producentów podstawowych, na 
temat ich praw umownych przyczyni się 
do zapobieżenia wspomnianym
praktykom;

Or. en
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Poprawka 99
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. odnotowuje jednak powszechne 
zaniepokojenie z powodu dominacji 
rynkowej większych podmiotów, które –
jak się uważa – nakładają nieuczciwe 
warunki na drobnych dostawców i 
podmioty handlowe na przykład poprzez 
mechanizmy dystrybucji selektywnej, 
praktyki ograniczające konkurencję, 
kontrolę cen i skreślanie z listy bez 
uprzedzenia, co powoduje zakłócanie 
konkurencji; podkreśla, że takie praktyki 
wywierają wpływ na wszystkie ogniwa 
łańcucha dostaw handlu detalicznego;

21. odnotowuje jednak powszechne 
zaniepokojenie z powodu dominacji 
rynkowej większych podmiotów, które –
jak się uważa – nakładają nieuczciwe 
warunki na drobnych dostawców i 
podmioty handlowe na przykład poprzez 
nieuzasadnione mechanizmy dystrybucji 
selektywnej, praktyki ograniczające 
konkurencję, kontrolę cen i skreślanie z 
listy bez uprzedzenia, co powoduje 
zakłócanie konkurencji; podkreśla, że takie 
praktyki wywierają wpływ na wszystkie 
ogniwa łańcucha dostaw handlu 
detalicznego;

Or. en

Poprawka 100
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. odnotowuje jednak powszechne 
zaniepokojenie z powodu dominacji 
rynkowej większych podmiotów, które –
jak się uważa – nakładają nieuczciwe 
warunki na drobnych dostawców i 
podmioty handlowe na przykład poprzez 
mechanizmy dystrybucji selektywnej, 
praktyki ograniczające konkurencję, 
kontrolę cen i skreślanie z listy bez 
uprzedzenia, co powoduje zakłócanie 
konkurencji; podkreśla, że takie praktyki 

21. odnotowuje jednak powszechne 
zaniepokojenie z powodu dominacji 
rynkowej niektórych większych 
podmiotów, które – jak się często uważa –
nakładają nieuczciwe warunki na 
mniejszych dostawców i podmioty 
handlowe na przykład poprzez 
mechanizmy dystrybucji selektywnej, 
praktyki ograniczające konkurencję, 
kontrolę cen i skreślanie z listy bez 
uprzedzenia, co powoduje zakłócanie 
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wywierają wpływ na wszystkie ogniwa 
łańcucha dostaw handlu detalicznego;

konkurencji; podkreśla, że takie praktyki 
wywierają wpływ na wszystkie ogniwa
łańcucha dostaw handlu detalicznego;

Or. en

Poprawka 101
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. odnotowuje jednak powszechne
zaniepokojenie z powodu dominacji 
rynkowej większych podmiotów, które –
jak się uważa – nakładają nieuczciwe 
warunki na drobnych dostawców i 
podmioty handlowe na przykład poprzez 
mechanizmy dystrybucji selektywnej, 
praktyki ograniczające konkurencję, 
kontrolę cen i skreślanie z listy bez 
uprzedzenia, co powoduje zakłócanie 
konkurencji; podkreśla, że takie praktyki 
wywierają wpływ na wszystkie ogniwa
łańcucha dostaw handlu detalicznego;

21. wyraża zaniepokojenie dominacją 
rynkową większych podmiotów oraz 
nadużyciami dominujących uczestników 
łańcucha dostaw, w tym detalistów, którzy 
w wielu przypadkach nakładają nieuczciwe 
warunki na drobnych dostawców i 
podmioty handlowe na przykład poprzez 
mechanizmy dystrybucji selektywnej, 
praktyki ograniczające konkurencję, 
kontrolę cen, opóźnienia w płatnościach i 
skreślanie z listy bez uprzedzenia, co 
powoduje zakłócanie konkurencji; 
podkreśla, że takie praktyki wywierają 
nadmierny wpływ na mniejszych 
uczestników łańcucha dostaw handlu 
detalicznego;

Or. en

Poprawka 102
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. uznaje, że franchising jest dobrą 
formułą dla detalistów niezależnych, która 
umożliwi im utrzymanie się na rynku w 
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warunkach dużej konkurencji; zauważa z 
niepokojem, że umowy franchisingu dla 
detalistów są coraz bardziej rygorystyczne, 
na przykład ze względu na zakaz 
otwierania po wygaśnięciu takiej umowy 
nowego sklepu w tym samym sektorze 
przez okres od jednego roku do trzech lat;

Or. en

Poprawka 103
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 21b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. uznaje, że rynek detaliczny tworzą 
nie tylko przedsiębiorstwa, lecz także ich 
kapitał ludzki, pracownicy i konsumenci; 
wzywa Komisję do promowania strategii 
dla tych trzech grup przy zdecydowanym 
wspieraniu praw i układów zbiorowych 
pracowników w UE;

Or. en

Poprawka 104
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 21c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21c. podkreśla, że w celu zapewnienia 
właściwego wdrażania reguł konkurencji i 
zapobiegania nadużywaniu pozycji 
dominującej przede wszystkim konieczne 
jest wzmocnienie lokalnych urzędów 
ochrony konkurencji oraz 
zagwarantowanie nieprzerwanych i 
niezakłóconych sposobów komunikacji i 
współpracy między nimi a Dyrekcją 
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Generalną ds. Konkurencji w Komisji 
Europejskiej;

Or. el

Poprawka 105
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 21d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21d. wzywa Komisję do zbadania 
konsekwencji znacznego stopnia 
penetracji rynku przez jednego detalistę 
lub ich niewielką liczbę w danym państwie 
członkowskim, a także do wzięcia pod 
uwagę możliwości wprowadzenia środków 
naprawczych – z korzyścią dla dostawców 
i konsumentów – w przypadku, gdy 
praktyki danego detalisty lub jego udział 
w rynku zostaną uznane za powodujące 
antykonkurencyjny skutek;

Or. en

Poprawka 106
Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że rozwój marek własnych 
nie powinien wpływać na wybór dla 
konsumenta ani na możliwości 
rozszerzania działalności przez MŚP;

22. podkreśla, że rozwój marek własnych 
powinien zwiększać swobodę wyboru 
konsumentów lub możliwość rozszerzania 
działalności przez MŚP;

Or. es
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Poprawka 107
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że rozwój marek własnych 
nie powinien wpływać na wybór dla 
konsumenta ani na możliwości 
rozszerzania działalności przez MŚP;

22. podkreśla, że rozwój marek własnych 
nie powinien wpływać na wybór dla 
konsumenta ani na możliwości 
rozszerzania działalności przez MŚP, ale 
musi mieć na celu poprawę przejrzystości 
i jakości informacji dostarczanych 
konsumentom;

Or. it

Poprawka 108
Cristian Silviu Buşoi, Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że rozwój marek własnych 
nie powinien wpływać na wybór dla 
konsumenta ani na możliwości 
rozszerzania działalności przez MŚP;

22. podkreśla, że zgodnie z badaniem LEI 
„Wpływ marek własnych na 
konkurencyjność europejskiego łańcucha 
dostaw żywności” rozwój marek własnych 
ma korzystny wpływ na wybór dla 
konsumenta oraz na możliwości 
rozszerzania działalności przez MŚP;

Or. en

Poprawka 109
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że rozwój marek własnych 
nie powinien wpływać na wybór dla 
konsumenta ani na możliwości 
rozszerzania działalności przez MŚP;

22. podkreśla, że marki własne powinny 
być rozwijane w taki sposób, aby 
zwiększać wybór dla konsumenta i 
umożliwiać rozszerzanie działalności przez 
MŚP;

Or. fr

Poprawka 110
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że rozwój marek własnych 
nie powinien wpływać na wybór dla 
konsumenta ani na możliwości 
rozszerzania działalności przez MŚP;

22. podkreśla, że rozwój marek własnych 
powinien w dalszym ciągu przyczyniać się 
do polepszania wyboru dla konsumenta 
oraz zapewniać wyraźne możliwości 
rozszerzania działalności i wprowadzania 
innowacyjnych rozwiązań przez MŚP;

Or. en

Poprawka 111
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że „pasożytnicze kopiowanie”, 
które może być wynikiem podwójnej roli 
detalisty jako klienta i jako konkurenta 
wytwórcy produktów markowych, jest 
niedopuszczalną praktyką wymagającą 
niezwłocznych działań;

23. uważa, że „pasożytnicze kopiowanie”, 
które może być wynikiem podwójnej roli 
detalisty jako klienta i jako konkurenta 
wytwórcy produktów markowych, jest 
niedopuszczalną praktyką wymagającą 
podjęcia przez Komisję niezwłocznych 
działań, również – w stosownych 
przypadkach – poprzez środki prawne, aby 
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zapewnić jednolite traktowanie takiej 
praktyki w całej UE;

Or. en

Poprawka 112
Cristian Silviu Buşoi, Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że „pasożytnicze kopiowanie”, 
które może być wynikiem podwójnej roli 
detalisty jako klienta i jako konkurenta 
wytwórcy produktów markowych, jest 
niedopuszczalną praktyką wymagającą 
niezwłocznych działań;

23. uważa, że „pasożytnicze kopiowanie” 
jest niedopuszczalną praktyką wymagającą 
niezwłocznych działań; popiera badanie, o 
którego przeprowadzenie wniosła 
Komisja, mające na celu dostarczenie 
wyjaśnień dotyczących ram prawnych i 
praktyk związanych z tajemnicami 
handlowymi i „pasożytniczym 
kopiowaniem” w 27 państwach 
członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 113
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że „pasożytnicze kopiowanie”, 
które może być wynikiem podwójnej roli 
detalisty jako klienta i jako konkurenta 
wytwórcy produktów markowych, jest 
niedopuszczalną praktyką wymagającą 
niezwłocznych działań;

23. uważa, że „pasożytnicze kopiowanie”, 
które może być wynikiem podwójnej roli 
detalisty jako klienta i jako konkurenta 
wytwórcy produktów markowych, jest 
niedopuszczalną praktyką wymagającą 
niezwłocznych działań; z zadowoleniem 
przyjmuje to, że Komisja przeprowadza 
analizę mającą na celu dodatkowe 
wyjaśnienie ram prawnych i praktyk;
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Or. en

Poprawka 114
George Lyon

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uznaje potrzebę bardziej 
zrównoważonych stosunków i 
przejrzystości w łańcuchu dostaw handlu 
detalicznego; podkreśla konieczność 
przejścia od konfrontacji do dialogu 
opartego na faktach, w celu przywrócenia 
zaufania i umożliwienia sprawiedliwszych 
negocjacji i jednakowych warunków dla 
wszystkich;

24. uznaje potrzebę bardziej 
zrównoważonych stosunków i większej 
przejrzystości w łańcuchu dostaw handlu 
detalicznego; podkreśla konieczność 
przejścia od konfrontacji do dialogu 
opartego na faktach, w celu przywrócenia 
zaufania i umożliwienia sprawiedliwszych 
negocjacji i jednakowych warunków dla 
wszystkich, co umożliwi wszystkim 
podmiotom w łańcuchu dostaw osiąganie 
korzyści z wartości dodanej ich produktów 
i wykorzystywanie w pełni potencjału 
jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 115
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uznaje potrzebę bardziej 
zrównoważonych stosunków i 
przejrzystości w łańcuchu dostaw handlu 
detalicznego; podkreśla konieczność 
przejścia od konfrontacji do dialogu 
opartego na faktach, w celu przywrócenia 
zaufania i umożliwienia sprawiedliwszych 
negocjacji i jednakowych warunków dla 
wszystkich;

24. zwraca uwagę, że Komisja stwierdziła, 
iż znaczący brak równowagi w sile 
przetargowej to powszechne zjawisko w 
stosunkach umownych między stronami w 
łańcuchu dostaw żywności, które ma 
negatywny wpływ na konkurencyjność 
łańcucha; wnosi o utrzymywanie bardziej 
zrównoważonych stosunków i 
przejrzystości w łańcuchu dostaw handlu 
detalicznego, zwłaszcza w łańcuchu 
dostaw żywności, przy zapewnieniu 
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bardziej zbliżonych warunków wszystkim
podmiotom w łańcuchu;

Or. en

Poprawka 116
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do pełnego i spójnego 
egzekwowania prawa konkurencji, a w 
stosownych przypadkach na szczeblu 
krajowym – przepisów dotyczących 
nieuczciwej konkurencji oraz przepisów 
antymonopolowych;

25. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do pełnego i spójnego 
egzekwowania prawa konkurencji, a w 
stosownych przypadkach na szczeblu 
krajowym – przepisów dotyczących 
nieuczciwej konkurencji oraz przepisów 
antymonopolowych; zachęca Komisję do 
zbadania możliwości włączenia transakcji 
między przedsiębiorstwami do 
nieuczciwych praktyk handlowych, a jeżeli 
takie włączenie nie jest możliwe – do 
zaproponowania określonych przepisów;

Or. en

Poprawka 117
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do pełnego i spójnego 
egzekwowania prawa konkurencji, a w 
stosownych przypadkach na szczeblu 
krajowym – przepisów dotyczących 
nieuczciwej konkurencji oraz przepisów 
antymonopolowych;

25. zaleca Komisji, aby rozważyła 
rozszerzenie zakresu europejskiego prawa 
konkurencji poza obecny zawężony 
obszar; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do pełnego i spójnego 
egzekwowania prawa konkurencji, a w 
stosownych przypadkach na szczeblu 
krajowym – przepisów dotyczących 
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nieuczciwej konkurencji oraz przepisów 
antymonopolowych;

Or. en

Poprawka 118
Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wspiera doskonałe prace prowadzone 
przez platformę ekspertów – dotyczące 
praktyk w zakresie umów zawieranych 
między przedsiębiorstwami (B2B) – na 
Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy 
Funkcjonowania Łańcucha Dostaw 
Żywności, w szczególności obejmujące 
określenie, sporządzenie wykazu i ocenę 
tego, co stanowi wyraźnie nieuczciwą 
praktykę handlową, na podstawie danych i 
konkretnych przykładów;

26. wspiera doskonałe prace prowadzone 
przez platformę ekspertów – dotyczące 
praktyk w zakresie umów zawieranych 
między przedsiębiorstwami (B2B) – na 
Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy 
Funkcjonowania Łańcucha Dostaw 
Żywności, w szczególności obejmujące 
określenie, sporządzenie wykazu i ocenę 
tego, co stanowi wyraźnie nieuczciwą 
praktykę handlową, na podstawie danych i 
konkretnych przykładów; wnosi o silne 
poparcie dla inicjatyw na rzecz dialogu 
między stronami w tej sprawie;

Or. en

Poprawka 119
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wspiera doskonałe prace prowadzone 
przez platformę ekspertów – dotyczące 
praktyk w zakresie umów zawieranych 
między przedsiębiorstwami (B2B) – na 
Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy 
Funkcjonowania Łańcucha Dostaw 
Żywności, w szczególności obejmujące 
określenie, sporządzenie wykazu i ocenę 

26. wspiera doskonałe prace prowadzone 
przez platformę ekspertów – dotyczące 
praktyk w zakresie umów zawieranych 
między przedsiębiorstwami (B2B) – na 
Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy 
Funkcjonowania Łańcucha Dostaw 
Żywności, w szczególności obejmujące 
określenie, sporządzenie wykazu i ocenę 
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tego, co stanowi wyraźnie nieuczciwą 
praktykę handlową, na podstawie danych i 
konkretnych przykładów;

tego, co stanowi wyraźnie nieuczciwą 
praktykę handlową, na podstawie danych i 
konkretnych przykładów; wzywa do 
udzielania znacznego wsparcia 
inicjatywom ukierunkowanym na 
propagowanie dialogu dotyczącego tego 
zagadnienia między zainteresowanymi 
stronami;

Or. fr

Poprawka 120
George Lyon

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wspiera doskonałe prace prowadzone 
przez platformę ekspertów – dotyczące 
praktyk w zakresie umów zawieranych 
między przedsiębiorstwami (B2B) – na 
Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy 
Funkcjonowania Łańcucha Dostaw 
Żywności, w szczególności obejmujące 
określenie, sporządzenie wykazu i ocenę 
tego, co stanowi wyraźnie nieuczciwą 
praktykę handlową, na podstawie danych i 
konkretnych przykładów;

26. wspiera doskonałe prace prowadzone 
przez platformę ekspertów – dotyczące 
praktyk w zakresie umów zawieranych 
między przedsiębiorstwami (B2B) – na 
Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy 
Funkcjonowania Łańcucha Dostaw 
Żywności, w szczególności obejmujące 
określenie, sporządzenie wykazu i ocenę 
tego, co stanowi wyraźnie nieuczciwą 
praktykę handlową, na podstawie danych i 
konkretnych przykładów; podkreśla 
również znaczenie ocen zapotrzebowania 
na nowe narzędzia mające na celu 
wzmocnienie siły przetargowej i zdolności 
w zakresie zarządzania producentów 
podstawowych, zwłaszcza poprzez 
organizacje producentów, w stosunku do 
detalistów i innych silnych uczestników 
łańcucha dostaw żywności;

Or. en

Poprawka 121
Mairead McGuinness
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Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wspiera doskonałe prace prowadzone 
przez platformę ekspertów – dotyczące 
praktyk w zakresie umów zawieranych 
między przedsiębiorstwami (B2B) – na 
Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy 
Funkcjonowania Łańcucha Dostaw 
Żywności, w szczególności obejmujące 
określenie, sporządzenie wykazu i ocenę 
tego, co stanowi wyraźnie nieuczciwą 
praktykę handlową, na podstawie danych i 
konkretnych przykładów;

26. wspiera prace prowadzone przez 
platformę ekspertów – dotyczące praktyk 
w zakresie umów zawieranych między 
przedsiębiorstwami (B2B) – na Forum 
Wysokiego Szczebla ds. Poprawy 
Funkcjonowania Łańcucha Dostaw 
Żywności, w szczególności obejmujące 
określenie, sporządzenie wykazu i ocenę 
tego, co stanowi wyraźnie nieuczciwą 
praktykę handlową, na podstawie danych i 
konkretnych przykładów; wyraża swoje 
niezadowolenie w związku z tym, że 
Parlament Europejski nie jest oficjalnie 
zaangażowany w prace platformy i forum 
wysokiego szczebla; uważa, że Parlament 
powinien niezwłocznie zająć się tą kwestią 
i aktywnie uczestniczyć w pracach forum;

Or. en

Poprawka 122
George Lyon

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. przyjmuje również z zadowoleniem 
opracowane przez Komisję europejskie 
narzędzie monitorowania cen żywności 
oraz podobne inicjatywy podejmowane 
przez państwa członkowskie w celu 
zapewnienia sprawiedliwych dochodów w 
całym łańcuchu dostaw żywności poprzez 
analizę kosztów, procesów, wartości 
dodanej, ilości, cen i marż we wszystkich 
ogniwach tego łańcucha;

Or. en
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Poprawka 123
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uznaje wyrażoną przez niektóre
zainteresowane strony konieczność 
przyjęcia szerzej zakrojonego, 
horyzontalnego podejścia wykraczającego 
poza przemysł rolno-spożywczy; zwraca 
się do Komisji i federacji przedsiębiorców, 
aby – w oparciu o trwające prace platformy 
ekspertów – zbadały możliwości 
stworzenia nowego, otwartego forum 
poświęconego ogółowi zagadnień handlu 
detalicznego;

27. popiera wyrażoną przez 
zainteresowane strony konieczność 
przyjęcia szerzej zakrojonego, 
horyzontalnego podejścia wykraczającego 
poza przemysł rolno-spożywczy; zwraca 
się do Komisji i federacji przedsiębiorców, 
aby – w oparciu o trwające prace platformy 
ekspertów – zbadały możliwości 
stworzenia nowego, otwartego forum 
poświęconego ogółowi zagadnień handlu 
detalicznego;

Or. en

Poprawka 124
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. jednocześnie zdecydowanie popiera 
trwające intensywne prace federacji 
detalistów i dostawców, zmierzające do 
nawiązania nieformalnego dialogu i 
wprowadzenia regularnych mechanizmów 
konsultacji w zakresie prawa konkurencji; 
z zadowoleniem przyjmuje ich dobrowolną 
inicjatywę co do porozumienia 
dotyczącego deklaracji w sprawie 
wspólnych zasad dobrych praktyk 
handlowych w całym łańcuchu dostaw 
handlu detalicznego;

28. jednocześnie zdecydowanie popiera 
trwające intensywne prace federacji 
detalistów i dostawców, zmierzające do 
nawiązania dialogu i wprowadzenia 
regularnych mechanizmów konsultacji w 
zakresie prawa konkurencji; z 
zadowoleniem przyjmuje ich dobrowolną 
inicjatywę co do porozumienia 
dotyczącego deklaracji w sprawie 
wspólnych zasad dobrych praktyk 
handlowych, które powinny objąć również 
aspekt odpowiedzialności społecznej i 
środowiskowej w całym łańcuchu dostaw 
handlu detalicznego;
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Or. it

Poprawka 125
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. jednocześnie zdecydowanie popiera 
trwające intensywne prace federacji 
detalistów i dostawców, zmierzające do 
nawiązania nieformalnego dialogu i 
wprowadzenia regularnych mechanizmów 
konsultacji w zakresie prawa konkurencji; 
z zadowoleniem przyjmuje ich dobrowolną 
inicjatywę co do porozumienia 
dotyczącego deklaracji w sprawie 
wspólnych zasad dobrych praktyk 
handlowych w całym łańcuchu dostaw 
handlu detalicznego;

28. jednocześnie popiera trwające 
intensywne prace federacji detalistów 
i dostawców, zmierzające do nawiązania 
nieformalnego dialogu i wprowadzenia 
regularnych mechanizmów konsultacji w 
zakresie prawa konkurencji; z 
zadowoleniem przyjmuje ich dobrowolną 
inicjatywę co do porozumienia 
dotyczącego deklaracji w sprawie 
wspólnych zasad dobrych praktyk 
handlowych w całym łańcuchu dostaw 
handlu detalicznego;

Or. en

Poprawka 126
Cristian Silviu Buşoi, Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zauważa z niepokojem, że istniejące 
instrumenty prawne nie są w pełni 
wykorzystywane, zwłaszcza przez MŚP, 
do domagania się przysługujących praw, ze 
względu na zależność ekonomiczną i 
obawę o spadek obrotów; zwraca się do 
Komisji, państw członkowskich i federacji 
przedsiębiorców o określenie sposobów 
przywrócenia zaufania i ułatwienia dostępu 
do systemów sądowniczych, w tym 
możliwości składania anonimowych

29. zauważa z niepokojem, że istniejące 
instrumenty prawne nie są w pełni 
wykorzystywane, zwłaszcza przez MŚP, 
do domagania się przysługujących praw, ze 
względu na zależność ekonomiczną i 
obawę o spadek obrotów; zwraca się do 
Komisji, państw członkowskich i federacji 
przedsiębiorców o określenie sposobów 
przywrócenia zaufania i ułatwienia dostępu 
do systemów sądowniczych, przy 
jednoczesnym opracowywaniu i 
propagowaniu mechanizmów 
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skarg; alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów jako skutecznego sposobu 
rozwiązywania konfliktów, 
umożliwiającego podmiotom sektora 
detalicznego utrzymywanie dobrych 
stosunków handlowych;

Or. en

Poprawka 127
Marianne Thyssen

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zauważa z niepokojem, że istniejące 
instrumenty prawne nie są w pełni 
wykorzystywane, zwłaszcza przez MŚP, 
do domagania się przysługujących praw, ze 
względu na zależność ekonomiczną i 
obawę o spadek obrotów; zwraca się do 
Komisji, państw członkowskich i federacji 
przedsiębiorców o określenie sposobów 
przywrócenia zaufania i ułatwienia dostępu 
do systemów sądowniczych, w tym 
możliwości składania anonimowych skarg;

29. zauważa z niepokojem, że istniejące 
instrumenty prawne nie są w pełni 
wykorzystywane, zwłaszcza przez MŚP, 
do domagania się przysługujących praw, ze 
względu na zależność ekonomiczną i 
obawę o spadek obrotów; zwraca się do 
Komisji, państw członkowskich i federacji 
przedsiębiorców o określenie sposobów 
przywrócenia zaufania i ułatwienia dostępu 
do systemów sądowniczych, w tym 
możliwości składania anonimowych skarg; 
jest ponadto przekonany, że konieczne jest 
dalsze rozwijanie ram konceptualnych, 
aby zapewniać uczciwą konkurencję
zarówno w wertykalnych, jak i 
horyzontalnych stosunkach między 
przedsiębiorstwami, co utoruje drogę do 
stworzenia rzeczywiście równych szans dla 
przedsiębiorstw;

Or. nl

Poprawka 128
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. zauważa z niepokojem, że istniejące 
instrumenty prawne nie są w pełni 
wykorzystywane, zwłaszcza przez MŚP, 
do domagania się przysługujących praw, ze 
względu na zależność ekonomiczną i 
obawę o spadek obrotów; zwraca się do 
Komisji, państw członkowskich i federacji 
przedsiębiorców o określenie sposobów 
przywrócenia zaufania i ułatwienia dostępu 
do systemów sądowniczych, w tym 
możliwości składania anonimowych skarg;

29. zauważa z niepokojem, że istniejące 
instrumenty prawne nie są w pełni 
wykorzystywane, zwłaszcza przez MŚP, 
do domagania się przysługujących praw, ze 
względu na zależność ekonomiczną i 
obawę o spadek obrotów; zwraca się do 
Komisji, państw członkowskich i federacji 
przedsiębiorców o określenie sposobów 
przywrócenia zaufania i ułatwienia dostępu 
do systemów sądowniczych, w tym 
możliwości składania anonimowych skarg 
oraz ustanowienia funkcji rzecznika UE w 
tym obszarze;

Or. en

Poprawka 129
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zauważa z niepokojem, że istniejące 
instrumenty prawne nie są w pełni 
wykorzystywane, zwłaszcza przez MŚP, 
do domagania się przysługujących praw, ze 
względu na zależność ekonomiczną i 
obawę o spadek obrotów; zwraca się do 
Komisji, państw członkowskich i federacji 
przedsiębiorców o określenie sposobów 
przywrócenia zaufania i ułatwienia dostępu 
do systemów sądowniczych, w tym 
możliwości składania anonimowych 
skarg;

29. zauważa z niepokojem, że istniejące 
instrumenty prawne nie są w pełni 
wykorzystywane, zwłaszcza przez MŚP, 
do domagania się przysługujących praw, ze 
względu na zależność ekonomiczną i 
obawę o spadek obrotów; zwraca się do 
Komisji, państw członkowskich i federacji 
przedsiębiorców o określenie sposobów 
przywrócenia zaufania i ułatwienia dostępu 
do systemów sądowniczych;

Or. cs

Poprawka 130
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że zamiast przedstawiania 
projektów aktów prawnych należy zbadać 
alternatywne i nieformalne mechanizmy 
rozstrzygania sporów i dochodzenia 
roszczeń oraz ocenić ich skuteczność;

31. uważa, że należy zbadać alternatywne i 
nieformalne mechanizmy rozstrzygania 
sporów i dochodzenia roszczeń oraz ocenić 
ich skuteczność;

Or. en

Poprawka 131
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że zamiast przedstawiania 
projektów aktów prawnych należy zbadać 
alternatywne i nieformalne mechanizmy 
rozstrzygania sporów i dochodzenia 
roszczeń oraz ocenić ich skuteczność;

31. uważa, że należy zbadać alternatywne i 
nieformalne mechanizmy rozstrzygania 
sporów i zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, w szczególności w odniesieniu 
do sporów transgranicznych, oraz ocenić 
ich skuteczność; zwraca się do Komisji o 
przedstawienie propozycji odpowiednich 
przepisów, jeżeli jest to konieczne;

Or. en

Poprawka 132
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że zamiast przedstawiania 
projektów aktów prawnych należy zbadać 
alternatywne i nieformalne mechanizmy 
rozstrzygania sporów i dochodzenia 
roszczeń oraz ocenić ich skuteczność;

31. uważa, że oprócz przedstawiania 
projektów aktów prawnych należy zbadać 
alternatywne i nieformalne mechanizmy 
rozstrzygania sporów i dochodzenia 
roszczeń;
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Or. it

Poprawka 133
George Lyon

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że zamiast przedstawiania 
projektów aktów prawnych należy zbadać 
alternatywne i nieformalne mechanizmy 
rozstrzygania sporów i dochodzenia 
roszczeń oraz ocenić ich skuteczność;

31. uważa, że należy zbadać alternatywne i 
nieformalne mechanizmy rozstrzygania 
sporów i dochodzenia roszczeń oraz ocenić 
ich skuteczność; zaleca w związku z tym, 
aby państwa członkowskie przyjęły 
kodeksy dobrych praktyk handlowych i 
umownych dla przedsiębiorstw, 
dotyczących funkcjonowania łańcucha 
dostaw żywności, w którym uczestniczą, i 
mających na celu koordynowanie ich 
działań na szczeblu UE; wzywa państwa 
członkowskie do powołania rzecznika, 
którego zadaniem będzie rozpatrywanie 
skarg, egzekwowanie stosowania tych 
kodeksów, rozwiązywanie sporów oraz 
formułowanie zaleceń dotyczących 
sposobu zwiększenia zgodności z 
przepisami i dobrowolnymi kodeksami;

Or. en

Poprawka 134
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że zamiast przedstawiania 
projektów aktów prawnych należy zbadać 
alternatywne i nieformalne mechanizmy 
rozstrzygania sporów i dochodzenia 
roszczeń oraz ocenić ich skuteczność;

31. wzywa Komisję do bezzwłocznego 
podjęcia kroków koniecznych do 
wprowadzenia ogólnoeuropejskich 
alternatywnych i nieformalnych 
mechanizmów rozstrzygania sporów i 
dochodzenia roszczeń, które stanowiłyby 
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skuteczny sposób rozstrzygania sporów 
zarówno dla konsumentów, jak i dla 
detalistów;

Or. cs

Poprawka 135
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa, że zamiast przedstawiania 
projektów aktów prawnych należy zbadać 
alternatywne i nieformalne mechanizmy 
rozstrzygania sporów i dochodzenia 
roszczeń oraz ocenić ich skuteczność;

31. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
dokładnej oceny skuteczności 
instrumentów, jakimi dysponują podmioty 
w łańcuchu dostaw, w odniesieniu do 
rozwiązywania problemów związanych z 
wpływem dominacji rynkowej w łańcuchu, 
aby w wymagających tego przypadkach 
zastosować środki naprawcze, w tym 
wnioski ustawodawcze;

Or. en

Poprawka 136
Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. zwraca się do Komisji i operatorów w 
łańcuchu dostaw handlu detalicznego, aby 
corocznie informowali Parlament o 
postępach czynionych w istniejących 
platformach i mechanizmach 
nieformalnego dialogu; sugeruje, aby 
wyniki były przedmiotem obrad 
dorocznego Okrągłego Stołu Rynku 
Detalicznego, organizowanego przez 
Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony 

skreślony
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Konsumentów;

Or. en

Poprawka 137
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Śródtytuł piąty

Projekt rezolucji Poprawka

Zwiększenie wydajności a zrównoważona
konsumpcja – innowacyjne praktyki

Zwiększenie konkurencyjności a 
zrównoważony rozwój społeczny i 
środowiskowy

Or. it

Poprawka 138
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
detaliści oraz dostawcy przodują w 
zakresie odpowiedzialności ekologicznej, i 
wspiera podjęte przez nich zobowiązania 
na rzecz zrównoważonej konsumpcji;

33. podkreśla odpowiedzialność 
spoczywającą na sektorze detalicznym w 
odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, 
a zwłaszcza do odpadów, zużycia energii, 
transportu i produkcji CO2; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że detaliści 
podjęli już zobowiązania na rzecz 
zrównoważonej konsumpcji, ale uważa, że 
konieczne są dalsze działania;

Or. en

Poprawka 139
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 33
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Projekt rezolucji Poprawka

33. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
detaliści oraz dostawcy przodują w 
zakresie odpowiedzialności ekologicznej, i 
wspiera podjęte przez nich zobowiązania 
na rzecz zrównoważonej konsumpcji;

33. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
detaliści oraz dostawcy przodują w 
zakresie odpowiedzialności ekologicznej, i 
wspiera podjęte przez nich zobowiązania
na rzecz zrównoważonej konsumpcji, która 
powinna stanowić element szerszej 
koncepcji odpowiedzialności 
przedsiębiorstw koncentrującej się w
znacznym stopniu na kwestiach 
społecznych i środowiskowych, dostępie 
do towarów i usług oraz uczciwych 
praktykach handlowych;

Or. it

Poprawka 140
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 33a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. wzywa Komisję do opracowania na 
szczeblu UE wspólnej metodyki oceny 
oddziaływania sprzedawanych produktów 
i usług na środowisko, zgodnie z rezolucją 
w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego 
przedsiębiorstwom i wzrostowi 
gospodarczemu, w oparciu o cały cykl 
życia produktu, w szczególności aby 
uniknąć stosowania nieprecyzyjnych 
etykiet, których nie można porównać i 
które mogą wprowadzać europejskich 
konsumentów w błąd i zakłócać 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego;

Or. en
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Poprawka 141
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że detaliści i dostawcy są 
siłą napędową badań i rozwoju; zachęca 
ich do inwestowania w nowe technologie 
w celu dalszej poprawy logistyki i 
transportu, efektywności energetycznej, 
usuwania odpadów i opakowań, a także do
wymiany najlepszych praktyk;

34. podkreśla, że detaliści i dostawcy są 
siłą napędową innowacji, badań i rozwoju; 
podkreśla, że cały sektor musi 
kontynuować podnoszenie poziomu 
inwestowania w innowacyjne technologie i 
praktyki w celu dalszej poprawy 
konkurencyjności w całym łańcuchu 
dostaw, w tym logistyki i transportu, 
efektywności energetycznej, opakowań,
usuwania odpadów i recyklingu 
produktów, a także wymiany najlepszych 
praktyk;

Or. en

Poprawka 142
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 34a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
dalszych analiz zrównoważonych marek, 
aby uprościć, zharmonizować i 
wyeliminować koszty rozdrobnienia z 
korzyścią dla przedsiębiorców i 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 143
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 35
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Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa zainteresowane strony do 
podejmowania dalszych inicjatyw na rzecz 
rozwiązania problemu odpadów 
spożywczych;

35. wzywa zainteresowane strony do 
podejmowania innowacyjnych praktyk 
handlowych, w których przyznaje się 
pierwszeństwo produkcji lokalnej i 
jakościowej, na przykład praktyk „zero 
kilometrów”, sprzyjających rozwojowi 
lokalnej produkcji, podnoszeniu jakości 
produktów przy utrzymaniu aktywności 
zawodowej, a także do podejmowania 
dalszych inicjatyw na rzecz rozwiązania 
problemu odpadów spożywczych;

Or. it

Poprawka 144
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 35a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. podkreśla ważną rolę spółdzielni w 
systemie dystrybucji detalicznej, ponieważ 
stanowią one alternatywny model 
handlowy sprzyjający pluralizmowi 
gospodarczemu, zapewniają dostęp, 
odpowiednie ceny i jakość, nadają 
priorytetowy charakter produkcji lokalnej 
oraz przyczyniają się do tworzenia 
stabilnych i godnych miejsc pracy;

Or. it

Poprawka 145
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 35b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

35b. wyraża zaniepokojenie presją 
wywieraną przez sieci supermarketów 
dotyczącą obniżania cen żywności do 
najniższych poziomów kosztem jakości, co 
może przyczynić się do pogorszenia 
zdrowia ludności, a w konsekwencji 
doprowadzić do zwiększenia wydatków na 
usługi z zakresu ochrony zdrowia w 
różnych państwach członkowskich; 
uważa, że informowanie i edukowanie 
konsumentów powinno odgrywać 
kluczową rolę w rozwiązaniu tego 
problemu;

Or. cs

Poprawka 146
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. z zadowoleniem przyjmuje wspólne 
porozumienie organizacji EuroCommerce i 
UNI-Europa, które pokazuje, że dialog 
społeczny dobrze sprawdza się w handlu; 
uznaje, że potrzebne są dalsze działania na 
rzecz lepszego informowania 
konsumentów na temat społecznej 
odpowiedzialności detalistów, uzupełniania 
inwestycji w nowe technologie 
inwestycjami w kapitał ludzki oraz 
zwalczania szarej strefy w gospodarce;

36. z zadowoleniem przyjmuje wspólne 
porozumienie organizacji EuroCommerce i 
UNI-Europa, które pokazuje, że dialog 
społeczny dobrze sprawdza się w handlu; 
uznaje, że potrzebne są dalsze działania na 
rzecz lepszego informowania 
konsumentów na temat społecznej 
odpowiedzialności detalistów, uzupełniania 
inwestycji w nowe technologie 
inwestycjami w kapitał ludzki, zwłaszcza 
poprzez rozwój umiejętności, oraz 
zwalczania szarej strefy w gospodarce;

Or. en

Poprawka 147
Pier Antonio Panzeri
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Projekt rezolucji
Ustęp 36a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. podkreśla, że istnieje rozbieżność 
między kwalifikacjami wymaganymi w 
sektorze a kwalifikacjami pracowników 
uczestniczących w rynku pracy; 
uwydatnia konieczność realizacji 
projektów dotyczących szkoleń i 
współpracy między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, aby 
przewidzieć potrzeby w zakresie 
kwalifikacji oraz odpowiednio zareagować 
na skutki nowych technologii;

Or. it

Poprawka 148
Pier Antonio Panzeri

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
kompleksowego europejskiego planu 
działania w zakresie handlu detalicznego w 
celu nakreślenia strategii – w oparciu 
o dotychczasowe osiągnięcia i z myślą o 
rozwiązaniu nierozstrzygniętych kwestii –
wraz z zaleceniami dla poszczególnych
sektorów;

37. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
kompleksowego europejskiego planu 
działania w zakresie handlu detalicznego w 
celu nakreślenia strategii – w oparciu 
o dotychczasowe osiągnięcia i z myślą o 
rozwiązaniu nierozstrzygniętych kwestii –
wraz z zaleceniami dla szeregu sektorów;

Or. it

Poprawka 149
Robert Rochefort
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Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
kompleksowego europejskiego planu 
działania w zakresie handlu detalicznego w 
celu nakreślenia strategii – w oparciu o 
dotychczasowe osiągnięcia i z myślą o 
rozwiązaniu nierozstrzygniętych kwestii –
wraz z zaleceniami dla poszczególnych 
sektorów;

37. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
kompleksowego europejskiego planu 
działania w zakresie handlu detalicznego w 
konsultacji z sektorem handlu i 
dystrybucji w celu nakreślenia strategii – w 
oparciu o dotychczasowe osiągnięcia i z 
myślą o rozwiązaniu nierozstrzygniętych 
kwestii – wraz z zaleceniami dla 
poszczególnych sektorów;

Or. fr

Poprawka 150
Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
kompleksowego europejskiego planu 
działania w zakresie handlu detalicznego w 
celu nakreślenia strategii – w oparciu o 
dotychczasowe osiągnięcia i z myślą o 
rozwiązaniu nierozstrzygniętych kwestii –
wraz z zaleceniami dla poszczególnych 
sektorów;

37. zwraca się do Komisji o 
przygotowanie, w konsultacji z 
podmiotami gospodarczymi sektora 
detalicznego, kompleksowego 
europejskiego planu działania w zakresie 
handlu detalicznego w celu nakreślenia 
strategii – w oparciu o dotychczasowe 
osiągnięcia i z myślą o rozwiązaniu 
nierozstrzygniętych kwestii – wraz z 
zaleceniami dla poszczególnych sektorów;

Or. en

Poprawka 151
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 37
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Projekt rezolucji Poprawka

37. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
kompleksowego europejskiego planu 
działania w zakresie handlu detalicznego w 
celu nakreślenia strategii – w oparciu o 
dotychczasowe osiągnięcia i z myślą o 
rozwiązaniu nierozstrzygniętych kwestii –
wraz z zaleceniami dla poszczególnych 
sektorów;

37. zwraca się do Komisji o 
przygotowanie, w konsultacji z sektorem 
detalicznym, kompleksowego 
europejskiego planu działania w zakresie 
handlu detalicznego w celu nakreślenia 
strategii – w oparciu o dotychczasowe 
osiągnięcia i z myślą o rozwiązaniu 
nierozstrzygniętych kwestii – wraz z 
zaleceniami dla poszczególnych sektorów; 
podkreśla, że taki plan działania powinien 
obejmować inicjatywy opracowane już 
przez Komisję w celu zbadania 
powyższych priorytetów, takie jak Forum 
Wysokiego Szczebla ds. Poprawy 
Funkcjonowania Łańcucha Dostaw 
Żywności, inicjatywy dotyczące strategii w 
zakresie zasobów naturalnych oraz 
odpowiednie wnioski Aktu o jednolitym 
rynku; zaleca, aby działania następcze do 
inicjatyw określonych w planie działania 
zostały przedstawione i omówione podczas 
pierwszego Okrągłego Stołu Rynku 
Detalicznego;

Or. en

Poprawka 152
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
kompleksowego europejskiego planu 
działania w zakresie handlu detalicznego w 
celu nakreślenia strategii – w oparciu o 
dotychczasowe osiągnięcia i z myślą o 
rozwiązaniu nierozstrzygniętych kwestii –
wraz z zaleceniami dla poszczególnych 
sektorów;

37. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
kompleksowego europejskiego planu 
działania w zakresie handlu detalicznego w 
celu nakreślenia strategii – w oparciu o 
dotychczasowe osiągnięcia i z myślą o 
rozwiązaniu nierozstrzygniętych kwestii –
wraz z zaleceniami dla poszczególnych 
sektorów; z zadowoleniem przyjmuje to, że 
Parlament poparł tę inicjatywę w swojej 



AM\865080PL.doc 77/79 PE462.905v01-00

PL

rezolucji w sprawie jednolitego rynku 
sprzyjającego przedsiębiorstwom i 
wzrostowi gospodarczemu;

Or. en

Poprawka 153
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 37a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a. zwraca się do Komisji, aby ujęła w 
swoim planie działania między innymi 
następujące kwestie:
1) podjęcie działań w związku z rosnącym 
problemem dostępności do szerokiego 
zakresu przystępnych towarów użytku 
codziennego, zwłaszcza dla osób starszych 
i osób żyjących na obszarach wiejskich 
lub niemających samochodu,
2) przygotowanie ram odniesienia UE 
dotyczących zrównoważonych marek, 
obejmujących ślad ekologiczny towarów w 
celu wyeliminowania fragmentaryzacji 
rynku oraz opracowanie metody 
analizowania kosztów związanych z 
cyklem życia produktu,
3) opracowanie ram UE dotyczących 
informowania konsumentów, 
zapewniających im dostęp do 
wiarygodnych, przejrzystych i 
porównywalnych informacji na temat 
ofert usług detalicznych w całej UE, w 
tym na temat odpowiedzialności 
społecznej detalistów, tak aby konsumenci 
mogli dokonywać bardziej świadomych 
wyborów,
3) zapewnienie odpowiedniego wdrażania 
przepisów dotyczących sprawiedliwych 
warunków pracy, w szczególności dla 
kobiet, pracowników zmianowych i osób 
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pracujących w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, a także przedstawienie, w 
wymagających tego przypadkach, nowych 
lub zmienionych przepisów,
4) przygotowanie do czerwca 2013 r. 
wniosków mających na celu 
zagwarantowanie podobnego poziomu 
ochrony dystrybutorom i przedstawicielom 
handlowym, na przykład dotyczących 
rozszerzenia zakresu stosowania oraz 
przystosowania dyrektywy Rady 
86/653/EWG w sprawie koordynacji 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do przedstawicieli 
handlowych działających na własny 
rachunek, aby ująć w przepisach 
wszystkie umowy dystrybucji;

Or. en

Poprawka 154
Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 37b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37b. zwraca się do Komisji o 
przedstawianie Parlamentowi rocznych 
sprawozdań z postępów dokonanych we 
wdrażaniu europejskiego planu działania 
w zakresie handlu detalicznego; sugeruje, 
aby wyniki były przedmiotem obrad 
dorocznego Okrągłego Stołu Rynku 
Detalicznego, organizowanego przez 
Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów;

Or. en

Poprawka 155
Iliana Ivanova
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Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. zachęca detalistów i dostawców do 
aktywnego udziału w otwartym, 
konstruktywnym i ciągłym dialogu, aby 
znaleźć pragmatyczne rozwiązania; zwraca 
się do instytucji UE o aktywne wspieranie 
tego procesu;

38. zachęca detalistów i dostawców do 
aktywnego udziału w otwartym, 
konstruktywnym i ciągłym dialogu, aby 
znaleźć pragmatyczne rozwiązania; zwraca 
się do państw członkowskich i instytucji 
UE o aktywne wspieranie tego procesu;

Or. en


