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Poprawka 1
Cristian Silviu Buşoi, Rafał Trzaskowski

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zaniepokojony wysoką liczbą 
postępowań wszczętych w sprawie 
opóźnienia w transpozycji dyrektyw;

1. podkreśla, że terminowa transpozycja 
dyrektyw UE jest istotna dla sprawnego 
funkcjonowania jednolitego rynku z 
korzyścią dla konsumentów i 
przedsiębiorstw UE; wyraża zadowolenie z 
dokonanych postępów zmierzających do 
osiągnięcia tego celu, lecz pozostaje
zaniepokojony wysoką liczbą postępowań 
wszczętych w sprawie opóźnienia w 
transpozycji dyrektyw;

Or. en

Poprawka 2
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do pełnego 
wykorzystania zmian wprowadzonych na 
mocy art. 260 ust. 3 TFUE;

2. wzywa Komisję do pełnego 
wykorzystania zmian wprowadzonych na 
mocy art. 260 ust. 3 TFUE w celu 
zachęcenia państw członkowskich do 
transpozycji dyrektyw w terminach 
ustanowionych przez prawodawcę i 
zagwarantowania w ten sposób 
rzeczywistej skuteczności prawodawstwa 
Unii; zwraca się do Komisji, by z myślą o 
zapewnieniu większej przejrzystości 
udzieliła informacji o korzystaniu z tych 
nowych uprawnień dyskrecjonalnych;

Or. es
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Poprawka 3
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że w przypadku 
zbyt wielu postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom wiele czasu 
upływa do momentu zamknięcia 
postępowania lub wniesienia sprawy do 
Trybunału Sprawiedliwości; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 
nasilenia wysiłków mających na celu
rozwiązanie postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom;

3. wyraża ubolewanie, że w przypadku 
zbyt wielu postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom wiele czasu 
upływa do momentu zamknięcia 
postępowania lub wniesienia sprawy do 
Trybunału Sprawiedliwości; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 
nasilenia wysiłków na rzecz zastosowania 
środków zapobiegawczych i 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów (ADR) w celu szybkiego 
rozwiązania postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom i uniknięcia 
przeciążenia Trybunału Sprawiedliwości;

Or. es

Poprawka 4
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca się do Komisji o zapewnienie 
większej przejrzystości postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom oraz o 
jak najszybsze i stosowne informowanie 
obywateli o dalszym biegu nadawanym ich 
wnioskom;

Or. en

Poprawka 5
Cristian Silviu Buşoi, Rafał Trzaskowski
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zaniepokojony wysoką liczbą 
uchybień w dziedzinie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, usług i 
zamówień publicznych;

5. jest zaniepokojony wysoką liczbą 
uchybień w dziedzinie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, usług i 
zamówień publicznych; jest zdania, że 
przydatne byłoby dalsze doprecyzowanie 
ram prawnych w tych dziedzinach, by 
wspomóc władze krajowe w procesie ich 
wdrażania;

Or. en

Poprawka 6
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zaniepokojony wysoką liczbą 
uchybień w dziedzinie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, usług i 
zamówień publicznych;

5. jest zaniepokojony wysoką liczbą 
uchybień w dziedzinie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, usług i 
zamówień publicznych; z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą 
zmiany dyrektyw w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych oraz w sprawie 
zamówień publicznych, której celem jest 
usunięcie nieścisłości prawnych;

Or. en

Poprawka 7
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca się do Komisji, by w przejrzysty 
sposób udzieliła szerszych informacji o 
toczących się postępowaniach w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom i 
zaproponowała termin odniesienia 
dotyczący stosowania się państw 
członkowskich do wyroków Trybunału 
Sprawiedliwości;

Or. es

Poprawka 8
Cristian Silviu Buşoi, Rafał Trzaskowski

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wyraża aprobatę dla inicjatyw podjętych 
przez państwa członkowskie w celu 
optymalizacji transpozycji dyrektyw w 
sprawie jednolitego rynku;

7. wyraża aprobatę dla inicjatyw podjętych 
przez państwa członkowskie w celu 
optymalizacji transpozycji dyrektyw w 
sprawie jednolitego rynku, w tym m.in. 
stworzenie odpowiednich zachęt dla 
właściwych jednostek oraz wprowadzenie 
systemów przypominania o zbliżającym się 
terminie transpozycji;

Or. en

Poprawka 9
Cristian Silviu Buşoi, Rafał Trzaskowski

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do umocnienia SOLVIT;

11. przypomina ważną rolę SOLVIT we 
wspieraniu europejskich konsumentów i 
przedsiębiorstw w korzystaniu z 
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przysługujących im praw w ramach 
jednolitego rynku; z zadowoleniem 
przyjmuje postępy dokonane na rzecz 
usprawnienia funkcjonowania SOLVIT i
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do jego dalszego umacniania;

Or. en

Poprawka 10
Cristian Silviu Buşoi, Rafał Trzaskowski

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. zwraca uwagę, że postępowania 
sądowe są kosztowne i czasochłonne 
zarówno dla obywateli, jak i 
przedsiębiorstw oraz stanowią znaczne 
obciążenie dla unijnych i krajowych 
sądów, które i tak są już przeciążone; 
podkreśla znaczenie odpowiednich 
alternatywnych mechanizmów 
rozwiązywania sporów dla zmniejszenia 
tego obciążenia;

Or. en

Poprawka 11
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. zwraca się do Komisji, by poparła 
ustanowienie mechanizmu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych i przyczyniła się do 
jego ustanowienia w myśl wytycznych 
zawartych w rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 26 marca 2009 r., w 
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celu zwiększenia zaufania konsumentów 
do jednolitego rynku zgodnie z od dawna 
wyrażanymi życzeniami obywateli i 
organizacji konsumentów;

Or. es


