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Poprawka 1
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Radę Europejską i Komisję, aby 
w ramach europejskiego okresu oceny 
w większym stopniu skoncentrowały się na 
jednolitym rynku, który stanowi 
gospodarczy filar UE; podkreśla, że 
jednolity rynek musi znajdować się 
w centrum europejskiego zarządzania 
gospodarczego skoncentrowanego na 
wspieraniu wzrostu gospodarczego, 
zatrudnienia i spójności społecznej poprzez 
eliminowanie wewnętrznych zaburzeń
równowagi oraz tworzenie zbieżnej 
dynamiki konkurencyjności;

1. wzywa Radę Europejską i Komisję, aby 
w ramach europejskiego okresu oceny 
w większym stopniu skoncentrowały się na 
jednolitym rynku, który stanowi 
gospodarczy filar UE, w celu 
wykorzystania pełni potencjału sektora 
usług, zachęcenia prywatnych inwestorów 
do finansowania innowacyjnych 
przedsięwzięć, zmodernizowania sposobu 
ustanawiania norm oraz promowania 
racjonalnego wykorzystywania energii; 
podkreśla, że jednolity rynek musi 
znajdować się w centrum europejskiego 
zarządzania gospodarczego 
skoncentrowanego na wspieraniu wzrostu 
gospodarczego, zatrudnienia i spójności 
społecznej poprzez eliminowanie 
wewnętrznych zakłóceń równowagi oraz 
tworzenie zbieżnej dynamiki 
konkurencyjności;

Or. lt

Poprawka 2
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Radę Europejską i Komisję, aby 
w ramach europejskiego okresu oceny 
w większym stopniu skoncentrowały się na 
jednolitym rynku, który stanowi 
gospodarczy filar UE; podkreśla, że 
jednolity rynek musi znajdować się w 

1. wzywa Radę Europejską i Komisję, aby 
w ramach europejskiego okresu oceny 
w większym stopniu skoncentrowały się na 
jednolitym rynku, który stanowi 
gospodarczy filar UE; podkreśla, że 
jednolity rynek musi znajdować się w 
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centrum europejskiego zarządzania 
gospodarczego skoncentrowanego na 
wspieraniu wzrostu gospodarczego, 
zatrudnienia i spójności społecznej poprzez 
eliminowanie wewnętrznych zaburzeń
równowagi oraz tworzenie zbieżnej 
dynamiki konkurencyjności;

centrum europejskiego zarządzania 
gospodarczego skoncentrowanego na 
wspieraniu wzrostu gospodarczego, 
zatrudnienia i spójności społecznej poprzez 
eliminowanie wewnętrznych zakłóceń
równowagi oraz zwiększanie
konkurencyjności;

Or. de

Poprawka 3
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Radę Europejską i Komisję, aby 
w ramach europejskiego okresu oceny 
w większym stopniu skoncentrowały się na 
jednolitym rynku, który stanowi 
gospodarczy filar UE; podkreśla, że 
jednolity rynek musi znajdować się 
w centrum europejskiego zarządzania 
gospodarczego skoncentrowanego na 
wspieraniu wzrostu gospodarczego, 
zatrudnienia i spójności społecznej poprzez 
eliminowanie wewnętrznych zaburzeń
równowagi oraz tworzenie zbieżnej 
dynamiki konkurencyjności;

1. wzywa Radę Europejską i Komisję, aby 
w ramach europejskiego okresu oceny 
w większym stopniu skoncentrowały się na 
jednolitym rynku, który stanowi 
gospodarczy filar UE; podkreśla, że 
jednolity rynek musi znajdować się 
w centrum europejskiego zarządzania 
gospodarczego skoncentrowanego na 
wspieraniu inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego integracji społecznej, 
zatrudnienia i spójności społecznej poprzez 
eliminowanie wewnętrznych zakłóceń
równowagi oraz tworzenie zbieżnej 
dynamiki konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 4
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1 a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego 
2011 obrano pełne wykorzystanie 
potencjału jednolitego rynku za jeden z 
dziesięciu celów, które należy osiągnąć do 
2012 r.;

Or. de

Poprawka 5
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 b. apeluje do Rady Europejskiej 
i Komisji, aby w celu konsolidacji 
jednolitego rynku cyfrowego rozszerzyły 
zakres europejskiego okresu oceny 
o przegląd postępów w zakresie rozwoju 
usług szerokopasmowych o wysokiej 
przepustowości, w tym wprowadzenie 
obowiązków związanych z dostępem do 
rynku i umocnienie praw użytkowników, 
np. w zakresie uzyskiwania informacji na 
temat wszystkich postanowień umowy 
i całkowitej ceny za usługę oraz możliwość 
przeniesienia numeru; poza tym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
sporządzenia w 2012 r. sprawozdania na 
temat wdrażania środków służących 
obniżeniu opłat za usługi roamingowe 
związane z przesyłaniem danych oraz na 
temat tzw. chmury obliczeniowej, 
Internetu przedmiotów, podpisów 
elektronicznych i bezpieczeństwa 
w Internecie;

Or. en
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Poprawka 6
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 c. wzywa Komisję, by w rocznej analizie 
wzrostu gospodarczego 2012 uwzględniła 
12 środków priorytetowych Aktu o 
jednolitym rynku, które należy przyjąć do 
końca 2012 r.;

Or. de

Poprawka 7
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 d. wzywa państwa członkowskie, by, 
zgodnie z zaleceniami Komisji, 
kontynuowały reformę sektora 
usługowego, w szczególności w drodze 
usuwania nieuzasadnionych przeszkód w 
wykonywaniu wolnych zawodów, w 
handlu detalicznym oraz w sektorach 
sieciowych, jak również by poprawiły 
warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej przez ograniczanie 
biurokracji i większą przejrzystość w 
procedurze udzielania zamówień 
publicznych;

Or. de

Poprawka 8
Jürgen Creutzmann
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Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 e. wzywa Komisję, by w stosunku do 
państw członkowskich, które zgodnie z 
oceną krajowych programów reform nie 
wykorzystują optymalnie funduszy UE, 
wydała konkretne zalecenia dotyczące 
obszarów o nie w pełni wykorzystanym 
potencjale;

Or. de

Poprawka 9
Rafał Trzaskowski

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do przedstawiania co 
roku w styczniu wszystkim odpowiednim 
komisjom parlamentarnym, w tym komisji 
posiadającej uprawnienia w zakresie rynku 
wewnętrznego, wyników z poprzedniego 
europejskiego okresu oceny oraz nowej 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego;

2. uważa, że należy niezwłocznie określić 
rolę Parlamentu Europejskiego 
w europejskim okresie oceny, a dialog 
gospodarczy powinien mieć na celu 
umocnienie demokratycznej legitymacji 
tego procesu poprzez odpowiednią 
kontrolę parlamentarną; wzywa Komisję 
do przedstawiania co roku w styczniu 
wszystkim odpowiednim komisjom 
parlamentarnym, w tym komisji 
posiadającej uprawnienia w zakresie rynku 
wewnętrznego, wyników z poprzedniego 
europejskiego okresu oceny oraz nowej 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 10
Malcolm Harbour



PE469.829v01-00 8/13 AM\873457PL.doc

PL

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do przedstawiania co 
roku w styczniu wszystkim odpowiednim 
komisjom parlamentarnym, w tym komisji 
posiadającej uprawnienia w zakresie rynku 
wewnętrznego, wyników z poprzedniego 
europejskiego okresu oceny oraz nowej 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego;

2. wzywa Komisję do przedstawiania co 
roku w styczniu wszystkim odpowiednim 
komisjom parlamentarnym, w tym komisji 
posiadającej uprawnienia w zakresie rynku 
wewnętrznego, wyników z poprzedniego 
europejskiego okresu oceny oraz nowej 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego 
z uwzględnieniem szczegółowego wkładu 
komisji w odniesieniu do obu procesów;

Or. en

Poprawka 11
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
rocznej oceny wdrożenia zasad jednolitego 
rynku przez państwa członkowskie 
w ramach ich krajowych planów reform;

4. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
rocznej oceny wdrożenia zasad jednolitego 
rynku przez państwa członkowskie 
w ramach ich krajowych planów reform 
oraz do zbadania w tym kontekście 
postępów w zakresie transpozycji 
i kontroli wdrożenia;

Or. en

Poprawka 12
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Radę i Komisję do rozszerzenia 5. wzywa Komisję, do jeszcze 
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zakresu europejskiego okresu oceny
poprzez wykorzystanie takich 
instrumentów jak tabela wyników rynku 
wewnętrznego i działania zaproponowane 
w Akcie o jednolitym rynku;

spójniejszego powiązania europejskiego 
okresu oceny z realizowanymi 
inicjatywami UE takimi jak tabela 
wyników rynku wewnętrznego i Akt o 
jednolitym rynku, by w pełni uwzględnić 
zakończenie tworzenia jednolitego rynku i 
zapewnić spójność europejskiej polityki 
gospodarczej;

Or. de

Poprawka 13
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Radę i Komisję do rozszerzenia 
zakresu europejskiego okresu oceny 
poprzez wykorzystanie takich 
instrumentów jak tabela wyników rynku 
wewnętrznego i działania zaproponowane 
w Akcie o jednolitym rynku;

5. wzywa Radę i Komisję do rozszerzenia 
zakresu europejskiego okresu oceny 
poprzez wykorzystanie takich 
instrumentów jak tabela wyników rynku 
wewnętrznego i działania zaproponowane 
w Akcie o jednolitym rynku oraz do 
realizacji zawartych w nim tzw. 12 dźwigni 
jednolitego rynku, którym nadano 
najwyższe znaczenie;

Or. en

Poprawka 14
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. podkreśla konieczność uwzględnienia 
strategii „UE 2020” podczas 
przeprowadzania europejskiego okresu 
oceny; podkreśla, że inicjatywy 
podejmowane w ramach Aktu 
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o jednolitym rynku muszą odpowiadać 
i sprzyjać realizacji celów siedmiu
sztandarowych inicjatyw strategii „UE 
2020” w dziedzinie inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
integracji społecznej;

Or. en

Poprawka 15
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 b. apeluje ponadto do Rady i Komisji 
o rozszerzenie zakresu europejskiego 
okresu oceny, by zracjonalizować i lepiej 
zintegrować politykę UE w dziedzinie 
ochrony konsumentów oraz korzystać 
z instrumentów takich jak tabela wyników 
dla rynków konsumenckich w celu 
określenia pozytywnego oddziaływania 
prawodawstwa UE, w tym przepisów 
określających prawa konsumentów 
i dyrektyw w sprawie kredytów 
konsumenckich i nieuczciwych praktyk 
handlowych;

Or. en

Poprawka 16
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do zwiększenia
wsparcia dla MŚP, które stanowią 
podstawę gospodarki jednolitego rynku 

6. biorąc pod uwagę postępy 
poszczególnych państw członkowskich 
w realizacji ogólnych celów UE, wzywa 
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zgodnie z ustaleniami zawartymi w rocznej 
analizie wzrostu gospodarczego.

Komisję do zwiększenia wsparcia dla 
MŚP, które stanowią podstawę gospodarki 
jednolitego rynku zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego, oraz przy zastosowaniu 
pakietu środków do usunięcia utrudnień 
wynikających z różnych systemów zasad 
obowiązujących w UE, a z którymi MŚP 
muszą się mierzyć, występując 
o fundusze..

Or. lt

Poprawka 17
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do zwiększenia 
wsparcia dla MŚP, które stanowią 
podstawę gospodarki jednolitego rynku 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rocznej 
analizie wzrostu gospodarczego.

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie
do zwiększenia wsparcia dla MŚP, które 
stanowią podstawę gospodarki jednolitego 
rynku zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego, w 
szczególności w drodze pełnego wdrożenia 
programu Small Business Act;

Or. de

Poprawka 18
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do zwiększenia 
wsparcia dla MŚP, które stanowią 
podstawę gospodarki jednolitego rynku 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rocznej 
analizie wzrostu gospodarczego.

6. wzywa Komisję do zwiększenia 
wsparcia dla MŚP, które stanowią 
podstawę gospodarki jednolitego rynku 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rocznej 
analizie wzrostu gospodarczego; wzywa 
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Komisję do podjęcia skutecznych działań 
na rzecz poprawy dostępu MŚP i nowych 
innowacyjnych firm do finansowania, do 
zapewnienia lepszych warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej 
w UE, uproszczenia procedur 
i zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych, którymi obarczane są 
firmy działające na jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 19
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do zwiększenia 
wsparcia dla MŚP, które stanowią 
podstawę gospodarki jednolitego rynku 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rocznej 
analizie wzrostu gospodarczego.

6. wzywa Komisję do zwiększenia 
wsparcia dla MŚP, które stanowią 
podstawę gospodarki jednolitego rynku 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rocznej 
analizie wzrostu gospodarczego; popiera 
w związku z tym pomysł przeglądu zasad 
UE dotyczących zamówień publicznych 
w celu zwiększenia inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu na jednolitym 
rynku poprzez sprzyjanie innowacyjnym 
transgranicznym zamówieniom 
publicznym oraz zagwarantowanie MŚP 
uproszczenia przepisów, większej 
przejrzystości i jasności prawa;

Or. en

Poprawka 20
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6 a. jest zdania, że ponowne uruchomienie 
jednolitego rynku, a w szczególności 
wdrożenie Aktu o jednolitym rynku, jest 
zasadniczym warunkiem niezbędnym do 
osiągnięcia w Europie zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego do 2020 r.; uważa, 
że aby zapewnić konkurencyjność Europy 
w świecie niezbędne są niezwłoczne 
usprawnienia w kluczowych obszarach 
takich jak sektor usług, zamówienia 
publiczne, badania naukowe, 
innowacyjność, oświata, energia i handel 
elektroniczny;

Or. en


