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Poprawka1
Louis Grech

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A a. mając na uwadze, że obecny spadek 
koniunktury gospodarczej oraz powrót do 
gospodarczych postaw 
protekcjonistycznych w państwach 
członkowskich zagroziły niektórym 
spośród najbardziej widocznych osiągnięć 
procesu integracji europejskiej; mając na 
uwadze, że wniosek Komisji, aby rok 2013 
ogłosić Europejskim Rokiem Obywateli, 
powinien odnosić się do społeczno-
gospodarczych problemów UE i działać na 
rzecz rynku służącego obywatelom;

Or. en

Poprawka 2
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt opinii
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

B a. biorąc pod uwagę wyniki pierwszego 
Forum Jednolitego Rynku, które odbyło 
się 3-4 października 2011 roku w 
Krakowie, a w szczególności Deklarację 
Krakowską, która wskazuje bariery jakie 
obywatele napotykają w codziennym życiu 
a także działania jakie powinny zostać 
podjęte by je zlikwidować;

Or. pl
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Poprawka 3
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje niniejsze
sprawozdanie i ponownie stwierdza, że 
jednolity rynek może zostać w pełni 
zrealizowany jedynie dzięki usunięciu 
utrzymujących się barier transgranicznych 
stojących na drodze do swobodnego 
przemieszczania się osób, towarów, usług i 
kapitału, co umożliwi zaoferowanie 
wymiernych korzyści europejskim 
obywatelom i przedsiębiorstwom;

1. z zadowoleniem przyjmuje wspomniane
sprawozdanie i ponownie stwierdza, że 
jednolity rynek może zostać w pełni 
zrealizowany jedynie dzięki usunięciu 
utrzymujących się barier transgranicznych 
stojących na drodze do swobodnego 
przemieszczania się osób, towarów, usług i 
kapitału, co umożliwi zaoferowanie 
wymiernych korzyści europejskim 
obywatelom i przedsiębiorstwom; uważa 
jednak, że realizacja i rozwój tego rodzaju 
integracji gospodarczej w żadnym 
przypadku nie może odbywać się ze szkodą 
dla pracowników, praw pracowniczych, 
dorobku socjalnego, którego utrzymania 
oczekujemy od UE, ani ze szkodą dla 
środowiska;

Or. el

Poprawka 4
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje niniejsze 
sprawozdanie i ponownie stwierdza, że 
jednolity rynek może zostać w pełni 
zrealizowany jedynie dzięki usunięciu 
utrzymujących się barier transgranicznych 
stojących na drodze do swobodnego 
przemieszczania się osób, towarów, usług 
i kapitału, co umożliwi zaoferowanie 
wymiernych korzyści europejskim 
obywatelom i przedsiębiorstwom;

1. przyjmuje do wiadomości niniejsze 
sprawozdanie i stwierdza, że jednolity 
rynek może zostać w pełni zrealizowany 
jedynie dzięki stopniowemu usunięciu 
nieuzasadnionych, utrzymujących się 
barier transgranicznych stojących na 
drodze do swobodnego przemieszczania 
się osób, towarów, usług i kapitału;
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Or. de

Poprawka 5
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje niniejsze
sprawozdanie i ponownie stwierdza, że 
jednolity rynek może zostać w pełni 
zrealizowany jedynie dzięki usunięciu 
utrzymujących się barier transgranicznych
stojących na drodze do swobodnego 
przemieszczania się osób, towarów, usług i 
kapitału, co umożliwi zaoferowanie 
wymiernych korzyści europejskim 
obywatelom i przedsiębiorstwom;

1. z zadowoleniem przyjmuje wspomniane
sprawozdanie i ponownie stwierdza, że 
jednolity rynek może zostać w pełni 
zrealizowany jedynie dzięki usunięciu 
utrzymujących się barier stojących na 
drodze do swobodnego przemieszczania 
się osób, towarów, usług i kapitału, co 
umożliwi zaoferowanie wymiernych 
korzyści europejskim obywatelom i 
przedsiębiorstwom;

Or. en

Poprawka 6
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. podkreśla zwłaszcza znaczenie 
usunięcia przeszkód w swobodnym 
przemieszczaniu się obywateli Europy, 
szczególnie przez zadbanie o to, by 
obywatele korzystali z przysługujących im 
unijnych praw dotyczących różnych 
aspektów ich życia niezależnie od tego, do 
jakiego państwa członkowskiego 
podróżują; jest to szczególnie istotne w 
odniesieniu do swobodnego 
przemieszczania się pracowników i 
specjalistów, a zatem ważne dla 
zakończenia procesu tworzenia rynku 
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wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 7
Matteo Salvini

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. wzywa Komisję Europejską do 
konkretnego wdrożenia art. 174 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zwłaszcza w odniesieniu do obszarów 
wyspiarskich i górskich, których 
obywatele – w przeciwieństwie do tych, 
którzy zamieszkują duże ośrodki miejskie 
– nie korzystają z takiego samego dostępu 
do usług zdrowotnych, pracy i kształcenia; 
zachęca Komisję do podjęcia większych 
wysiłków mających na celu wprowadzenie 
szerokiego pasma na obszary wyspiarskie i 
górskie, a także do realizacji wszystkich 
strategii na rzecz dostępu, koniecznych do 
uniknięcia wyludniania się tych 
obszarów;

Or. it

Poprawka 8
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 b. pochwala zobowiązanie Komisji do 
przedstawienia do 2012 r. propozycji aktu 
prawnego umożliwiającego wprowadzenie 
szybszych i mniej uciążliwych procedur 
uznawania kwalifikacji zawodowych; za 
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ważny priorytet w tym zakresie uznaje 
możliwość składania elektronicznych 
wniosków o uznanie kwalifikacji 
zawodowych; 

Or. en

Poprawka 9
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 c. przypomina o znaczeniu przenoszenia 
uprawnień emerytalnych z jednego 
państwa członkowskiego do drugiego, co 
nadal stanowi istotną barierę 
zniechęcającą obywateli do korzystania z 
przysługującego im prawa do swobodnego 
przemieszczania się;

Or. en

Poprawka 10
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 d. zdecydowanie potwierdza swoje 
przekonanie o znaczeniu punktów 
informacyjnych kompleksowej obsługi; 
pochwala wysiłki Komisji w zakresie 
tworzenia portalu informacyjnego 
kompleksowej obsługi oraz niesłabnące 
starania o usprawnienie 
rozpowszechniania informacji; wzywa 
Komisję do zintensyfikowania procesu 
poszukiwania rozwiązań umożliwiających 
otwarcie w każdym państwie 
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członkowskim fizycznych punktów 
informacyjnych kompleksowej obsługi 
dysponujących odpowiednimi zasobami; 
proponuje, by takie punkty informacyjne 
kompleksowej obsługi znajdowały się w 
przedstawicielstwach Komisji 
Europejskiej w poszczególnych państwach 
członkowskich; 

Or. en

Poprawka 11
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 e. uważa, że bariery administracyjne 
pozostają głównymi przeszkodami w Unii 
Europejskiej; wzywa Komisję do 
znalezienia skuteczniejszych rozwiązań, 
przez nieustanne identyfikowanie barier i 
utrudnień, jakie napotykają obywatele w 
transgranicznych procedurach 
administracyjnych, oraz rozwiązywanie 
problemu tych barier i utrudnień, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem 
lokalnego organu administracji;

Or. en

Poprawka 12
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 f. dostrzega trudności językowe, jakie 
napotykają obywatele w kontaktach z 
krajowymi sądami, instytucjami i 
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organami administracji podczas 
swobodnego przemieszczania się na 
terytorium Unii Europejskiej; wzywa 
Komisję, by zaproponowała konkretne i 
korzystne rozwiązania, które pomogą 
obywatelom przezwyciężyć tę istotną 
przeszkodę, nie nakładając znacznego 
obciążenia na organy państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 13
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 1 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 g. pochwala starania Komisji 
zmierzające do zagwarantowania, że 
pasażerowie linii lotniczych znają 
przysługujące im prawa, zwłaszcza w 
odniesieniu do opóźnienia i odwołania 
lotu, i z nich korzystają; zwraca się do 
Komisji, by nadal kontrolowała sytuację w 
zakresie praw pasażerów w UE i 
zaproponowała oraz podjęła skuteczne 
działania w tym zakresie; pochwala plany 
Komisji zakładające wprowadzenie zmian 
do rozporządzenia (WE) nr 261/2004 
ustanawiającego wspólne zasady 
odszkodowania i pomocy dla pasażerów w 
przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia 
lotów; wzywa Komisję, aby unikała 
dalszych opóźnień we wprowadzaniu 
zmian do dyrektywy w sprawie 
zorganizowanych podróży; 

Or. en
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Poprawka 14
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 1 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 h. popiera starania Komisji zmierzające 
do opracowania inicjatywy dotyczącej 
rejestracji pojazdów silnikowych 
uprzednio zarejestrowanych w innym 
państwie członkowskim, gdyż ograniczy to 
uciążliwe formalności i procedury 
administracyjne w przypadku ponownej 
rejestracji oraz pozwoli uniknąć 
przypadków dwukrotnego płacenia opłaty 
rejestracyjnej; wzywa Komisję do 
zadbania o to, by w 2012 r. przedstawiono 
wniosek ustawodawczy w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 15
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 1 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 i. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące ułatwienia dostępu do 
transgranicznej opieki zdrowotnej, aby 
zagwarantować obywatelom 
przebywającym poza terytorium swojego 
państwa członkowskiego poczucie 
bezpieczeństwa oraz poprawić jakość i 
dostępność usług opieki zdrowotnej dla 
wszystkich obywateli UE;

Or. en
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Poprawka 16
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. odnotowuje niedawne publikacje 
Komisji na temat wzmocnienia pozycji 
konsumentów i 20 głównych obaw, które 
uwypuklają utrzymujące się na jednolitym 
rynku braki w zakresie informacji, 
ustawodawstwa i wdrażania, a także 
niechęć obywateli i brak wiadomości na 
temat ich praw na rynku;

2. odnotowuje niedawne publikacje 
Komisji na temat wzmocnienia pozycji 
konsumentów i 20 głównych obaw, które 
uwypuklają utrzymujące się na jednolitym 
rynku braki w zakresie informacji, 
ustawodawstwa i wdrażania, a także 
frustrację obywateli z powodu braku 
odpowiednich informacji, a tym samym
braku możliwości skutecznego korzystania 
z praw przysługujących im na jednolitym
rynku; wzywa Komisję do naprawienia 
tych braków;

Or. en

Poprawka 17
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. odnotowuje niedawne publikacje 
Komisji na temat wzmocnienia pozycji 
konsumentów i 20 głównych obaw, które 
uwypuklają utrzymujące się na jednolitym 
rynku braki w zakresie informacji, 
ustawodawstwa i wdrażania, a także 
niechęć obywateli i brak wiadomości na 
temat ich praw na rynku;

2. odnotowuje niedawne publikacje 
Komisji na temat wzmocnienia pozycji 
konsumentów i 20 głównych obaw, które 
uwypuklają utrzymujące się na jednolitym 
rynku braki w zakresie informacji, 
ustawodawstwa i wdrażania, a także 
niechęć obywateli i brak wiadomości na 
temat ich praw na rynku; w związku z tym 
zobowiązuje się do poprawy stanu 
informowania obywateli o prawach, jakie 
przysługują im na jednolitym rynku, a 
ponadto wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by również przyczyniły się 
do poprawy sytuacji w tym zakresie; 
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Or. en

Poprawka 18
Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. odnotowuje niedawne publikacje 
Komisji na temat wzmocnienia pozycji 
konsumentów i 20 głównych obaw, które 
uwypuklają utrzymujące się na jednolitym 
rynku braki w zakresie informacji, 
ustawodawstwa i wdrażania, a także 
niechęć obywateli i brak wiadomości na 
temat ich praw na rynku;

2. odnotowuje niedawne publikacje 
Komisji na temat wzmocnienia pozycji 
konsumentów i 20 głównych obaw, które 
uwypuklają trudności w zrozumieniu i 
przyswajaniu informacji oraz opóźnienia 
we wdrażaniu prawodawstwa 
europejskiego, a także fakt, że 
konsumentom i podmiotom gospodarczym 
brakuje wiedzy na temat ich praw i 
obowiązków na jednolitym rynku;

Or. fr

Poprawka 19
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 a. wzywa Komisję, aby za priorytet 
uznała stworzenie jednolitego rynku 
cyfrowego, by konsumenci mieli pełny 
dostęp do bardziej konkurencyjnych ofert 
towarów i usług; 

Or. en

Poprawka 20
Louis Grech
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 a. jest przekonany, że po 
zidentyfikowaniu problemów dotyczących 
jednolitego rynku Komisja powinna 
przejść do kolejnego etapu polegającego 
na konsolidacji i poszukiwaniu rozwiązań 
zmierzających do rzeczywistej realizacji 
idei jednolitego rynku w celu odzyskania 
poparcia społecznego obywateli Europy; z 
zadowoleniem przyjmuje prowadzone 
przez Komisję prace nad 20 głównymi 
obawami wskazanymi w rezolucji z dnia 
20 maja 2010 r.[1], gdyż prace te to 
przydatny pierwszy krok; wzywa Komisję, 
by zgodnie z propozycją Forum 
Jednolitego Rynku w Krakowie 
przedstawiła 20 głównych rozwiązań 
odnoszących się do każdego z 
wymienionych źródeł frustracji;
[1] P7_TA(2010)0186 (sprawozdanie L. 
Grecha)

Or. en

Poprawka 21
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 b. uważa, że należy wprowadzić dalsze 
ułatwienia w dostępie do usług 
bankowych dla obywateli UE, którzy 
osiedlają się w innym państwie 
członkowskim; wzywa Komisję do 
podjęcia niezbędnych środków 
ustawodawczych mających na celu 
zagwarantowanie wszystkim obywatelom 
UE dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego; podkreśla potrzebę poprawy 
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przejrzystości opłat bankowych;

Or. en

Poprawka 22
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 b. przypomina, że Forum Jednolitego 
Rynku, które odbyło się w 2011 r., 
przyniosło owoce jako audyt postępów w 
tworzeniu jednolitego rynku, i pomogło 
wysunąć na pierwszy plan obawy 
obywateli; wzywa Komisję, by podtrzymała 
to tempo i nieustannie oceniała sytuację 
aktualnie panującą na rynku, organizując 
dwa razy do roku Forum Jednolitego 
Rynku i uzupełniając je corocznymi 
wizytami mającymi na celu ocenę i 
promowanie jednolitego rynku w 
poszczególnych państwach 
członkowskich; 

Or. en

Poprawka 23
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 c. zwraca uwagę, że złożone przepisy 
podatkowe mające zastosowanie do 
sytuacji transgranicznych, a także 
podwójne opodatkowanie zniechęcają 
obywateli do przekraczania granic 
państw; popiera starania Komisji 
zmierzające do wyeliminowania tego 
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rodzaju barier podatkowych i uważa, że 
szczególną uwagę należy zwrócić na 
kwestię rejestracji pojazdów; 

Or. en

Poprawka 24
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 c. z zadowoleniem przyjmuje działania 
Komisji i jej zaangażowanie w proces 
wdrażania Aktu o jednolitym rynku; 
wzywa Komisję do zadbania o skuteczną 
realizację najważniejszych priorytetów i 
do jednoczesnego opracowywania 
drugiego pakietu inicjatyw, które zostaną 
zrealizowane w przyszłości;

Or. en

Poprawka 25
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 d. podkreśla, że mobilność obywateli UE 
mogłaby zostać zwiększona dzięki 
ułatwieniu korzystania z przysługujących 
im praw socjalnych w innych państwach 
członkowskich i informowaniu ich o tych 
prawach; z ogromnym zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę Komisji zakładającą 
opracowanie nowego systemu 
elektronicznej wymiany danych 
dotyczących zabezpieczenia społecznego i 
wzywa do wzmożonej współpracy między 
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krajowymi systemami zabezpieczenia 
społecznego;  

Or. en

Poprawka 26
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 e. zwraca uwagę, że obywatele powinni 
mieć lepszy dostęp do transgranicznych 
usług opieki zdrowotnej; podkreśla, że 
kluczowe w tym zakresie jest właściwe i 
terminowe wdrożenie dyrektywy 
2011/24/UE; wzywa Komisję do 
promowania usług z zakresu 
telemedycyny i e-zdrowia oraz popiera 
projekty pilotażowe mające dać 
obywatelom UE elektroniczny dostęp do 
ich danych jako pacjentów; z ogromnym 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja 
zamierza przedstawić zalecenie dotyczące 
minimalnego wspólnego zestawu danych 
pacjenta w celu zapewniania 
interoperacyjności dokumentacji 
medycznej pacjentów, co zapewni ciągłość 
opieki; 

Or. en

Poprawka 27
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 2 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 f. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do lepszego informowania 
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obywateli UE o przysługujących im 
prawach w zakresie transgranicznej 
opieki zdrowotnej, w tym do 
informowania ich o praktycznych 
aspektach korzystania ze wspomnianych 
praw, zwłaszcza o zwrocie kosztów, oraz 
do lepszego zapoznania obywateli z 
usługami z zakresu e-zdrowia i 
telemedycyny;

Or. en

Poprawka 28
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że systemy ADR, takie jak 
sieć SOLVIT, dowiodły swej skuteczności 
w rozwiązywaniu problemów dotykających 
obywateli, jak np. uznawanie kwalifikacji 
zawodowych i przenoszenie praw do 
świadczeń emerytalnych pracowników 
wykonujących pracę w trasie, niemniej 
jednak krajobraz ADR w Europie pozostaje 
bardzo rozdrobniony; zwraca się pilnie do 
Komisji o dopilnowanie, by działania 
ustawodawcze UE w dziedzinie ADR i 
roszczeń zbiorowych zostały zakończone 
do 2012 r.;

3. przypomina o znaczeniu skutecznych 
mechanizmów dochodzenia roszczeń jako 
środka gwarantującego konsumentom 
dochodzenie ich praw; podkreśla, że 
systemy ADR, takie jak sieć SOLVIT, 
dowiodły swej skuteczności w 
rozwiązywaniu problemów dotykających 
obywateli, jak np. uznawanie kwalifikacji 
zawodowych i przenoszenie praw do 
świadczeń emerytalnych pracowników 
wykonujących pracę w trasie, niemniej 
jednak krajobraz ADR w Europie pozostaje 
bardzo rozdrobniony; zwraca się pilnie do 
Komisji o dopilnowanie, by przewidziane
działania ustawodawcze UE w dziedzinie 
ADR i roszczeń zbiorowych zostały 
zakończone do 2012 r.; podkreśla jak 
ważne jest, aby przyjęte narzędzia ułatwiły 
konsumentom dochodzenie roszczeń w 
zakresie transgranicznych zakupów 
towarów i usług; 

Or. en
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Poprawka 29
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że systemy ADR, takie jak 
sieć SOLVIT, dowiodły swej skuteczności 
w rozwiązywaniu problemów dotykających 
obywateli, jak np. uznawanie kwalifikacji 
zawodowych i przenoszenie praw do 
świadczeń emerytalnych pracowników 
wykonujących pracę w trasie, niemniej 
jednak krajobraz ADR w Europie pozostaje 
bardzo rozdrobniony; zwraca się pilnie do 
Komisji o dopilnowanie, by działania 
ustawodawcze UE w dziedzinie ADR i 
roszczeń zbiorowych zostały zakończone 
do 2012 r.;

3. podkreśla, że systemy ADR, takie jak 
sieć SOLVIT, dowiodły swej skuteczności 
w rozwiązywaniu problemów dotykających 
obywateli, jak np. uznawanie kwalifikacji 
zawodowych i przenoszenie praw do 
świadczeń emerytalnych pracowników 
wykonujących pracę w trasie, niemniej 
jednak krajobraz ADR w Europie pozostaje 
bardzo rozdrobniony; zwraca się pilnie do 
Komisji o dopilnowanie, by działania 
ustawodawcze UE w dziedzinie ADR i 
roszczeń zbiorowych zostały zakończone 
do 2012 r.; podkreśla, że obywatele 
powinni być lepiej poinformowani o 
mechanizmach dochodzenia roszczeń i 
narzędziach służących rozwiązywaniu 
problemów w celu zagwarantowania 
obywatelom rzeczywistych praw w ramach 
jednolitego rynku; 

Or. en

Poprawka 30
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że systemy ADR, takie jak 
sieć SOLVIT, dowiodły swej skuteczności 
w rozwiązywaniu problemów dotykających 
obywateli, jak np. uznawanie kwalifikacji 
zawodowych i przenoszenie praw do 
świadczeń emerytalnych pracowników 
wykonujących pracę w trasie, niemniej 
jednak krajobraz ADR w Europie pozostaje 

3. podkreśla, że systemy ADR, takie jak 
sieć SOLVIT, dowiodły swej skuteczności 
w rozwiązywaniu problemów dotykających 
obywateli, jak np. uznawanie kwalifikacji 
zawodowych i przenoszenie praw do 
świadczeń emerytalnych pracowników 
wykonujących pracę w trasie, niemniej 
jednak krajobraz ADR w Europie pozostaje 
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bardzo rozdrobniony; zwraca się pilnie do 
Komisji o dopilnowanie, by działania 
ustawodawcze UE w dziedzinie ADR i 
roszczeń zbiorowych zostały zakończone
do 2012 r.;

bardzo rozdrobniony; zwraca się pilnie do 
Komisji o dopilnowanie, by wnioski w 
sprawie działań ustawodawczych UE w 
dziedzinie ADR i internetowego systemu
rozstrzygania sporów zostały 
przedstawione do 2012 r.;

Or. en

Poprawka 31
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że systemy ADR, takie jak
sieć SOLVIT, dowiodły swej skuteczności 
w rozwiązywaniu problemów 
dotykających obywateli, jak np. 
uznawanie kwalifikacji zawodowych i 
przenoszenie praw do świadczeń 
emerytalnych pracowników wykonujących 
pracę w trasie, niemniej jednak krajobraz 
ADR w Europie pozostaje bardzo 
rozdrobniony; zwraca się pilnie do Komisji 
o dopilnowanie, by działania 
ustawodawcze UE w dziedzinie ADR i 
roszczeń zbiorowych zostały zakończone 
do 2012 r.;

3. podkreśla, że sieć SOLVIT dowiodła
swej skuteczności w rozwiązywaniu 
problemów dotyczących uznawania
kwalifikacji zawodowych, przenoszenia
praw do świadczeń emerytalnych 
pracowników wykonujących pracę w trasie 
oraz swobodnego przemieszczania się i 
osiedlania obywateli UE; niemniej jednak 
zauważa, że krajobraz ADR w Europie 
pozostaje bardzo rozdrobniony; opowiada 
się za szybkimi i niedrogimi 
pozasądowymi sposobami rozwiązywania 
problemów konsumenckich w UE i w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiadane na najbliższą przyszłość 
inicjatywy ustawodawcze w zakresie 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów (ADR) i internetowego systemu 
rozstrzygania sporów (ODR), jak również 
starania, by do 2013 r. wzrosła 
popularność korzystania z mechanizmu 
mediacji;

Or. en

Poprawka 32
Louis Grech
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że systemy ADR, takie jak
sieć SOLVIT, dowiodły swej skuteczności
w rozwiązywaniu problemów dotykających 
obywateli, jak np. uznawanie kwalifikacji 
zawodowych i przenoszenie praw do 
świadczeń emerytalnych pracowników 
wykonujących pracę w trasie, niemniej 
jednak krajobraz ADR w Europie 
pozostaje bardzo rozdrobniony; zwraca się 
pilnie do Komisji o dopilnowanie, by 
działania ustawodawcze UE w dziedzinie 
ADR i roszczeń zbiorowych zostały 
zakończone do 2012 r.;

3. podkreśla, że na przestrzeni lat systemy 
ADR i sieć SOLVIT dowiodły swej 
prostoty, szybkości i opłacalności w 
rozwiązywaniu problemów dotykających 
obywateli, jak np. uznawanie kwalifikacji 
zawodowych i przenoszenie praw do 
świadczeń emerytalnych pracowników 
wykonujących pracę w trasie; przypomina, 
że krajobraz ADR w Europie pozostaje 
bardzo rozdrobniony, a sieć SOLVIT w 
ogromnym stopniu niewykorzystana; z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie
Komisji do przedłożenia do końca 2011 r. 
wniosku ustawodawczego dotyczącego 
wykorzystania ADR i podkreśla znaczenie 
rzeczywistego przyjęcia tego wniosku w 
celu zapewnienia konsumentom szybszego 
i tańszego rozwiązania umożliwiającego 
dochodzenie ich praw; zwraca się pilnie 
do Komisji o dopilnowanie, by działania 
ustawodawcze UE w dziedzinie roszczeń 
zbiorowych zostały podjęte przed końcem
2012 r.;

Or. en

Poprawka 33
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zadbały o szybkie i 
skuteczne wdrożenie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w 
sprawie stosowania praw pacjentów w 
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transgranicznej opiece zdrowotnej, 
należycie uwzględniając zasady 
powszechności i dostępu do opieki 
wysokiej jakości oraz zasady równości i 
solidarności;
(Dyrektywa 2011/24/UE określa zasady 
dotyczące ułatwienia dostępu do 
bezpiecznej i wysokiej jakości 
transgranicznej opieki zdrowotnej i 
promuje współpracę w zakresie opieki 
zdrowotnej między państwami 
członkowskimi. Zgodnie z art. 4 
wspomnianej dyrektywy transgraniczna 
opieka zdrowotna jest świadczona z 
uwzględnieniem zasad powszechności, 
dostępu do opieki wysokiej jakości oraz 
zasad równości i solidarności.)

Or. en

Poprawka 34
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. jest zdania, że nowy, nastawiony na 
potrzeby obywateli system ADR stworzony 
w oparciu o istniejące organy doradcze i 
struktury administracyjne znacznie 
przyczyni się do zapewnienia 
konsumentom pozasądowych procedur 
rozstrzygania sporów, które będą 
przystępne cenowo, korzystne i dostępne; 

Or. en

Poprawka 35
Louis Grech
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Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 b. zachęca Komisję do niezwłocznego 
przyjęcia planu działania w celu dalszego 
zwiększenia i wzmocnienia roli m.in. 
takich organów wspierających, jak sieć 
SOLVIT, biuro Twoja Europa - Porady 
czy Europejskie Centra Konsumenckie, 
aby stały się one bardziej widoczne dla 
obywateli i przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 36
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 c. pochwala Komisję za jej nieustanną 
pracę nad portalem internetowym Twoja 
Europa i zachęca ją do zakończenia 
procesu opracowywania tego 
innowacyjnego narzędzia, zwłaszcza na 
szczeblu krajowym; zaleca przekształcenie 
tego mechanizmu w prawdziwy punkt 
kompleksowej obsługi, dzięki któremu 
obywatele, czerpiąc z jednego źródła 
informacji, mogliby dowiedzieć się więcej 
na temat przysługujących im praw; 

Or. en

Poprawka 37
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. zachęca Komisję do rozważenia 
przyjęcia Karty praw obywatela, o co 
apelowano w wyżej wspomnianej rezolucji 
Parlamentu z dnia 20 maja 2010 r., 
przedstawiającej prawa obywateli, ich 
obowiązki i kwestie transgraniczne 
w ramach jednolitego rynku; uważa, że 
Karta powinna być łatwo dostępna i służyć 
za przewodnik dla wszystkich obywateli 
przemieszczających się, pracujących, 
robiących zakupy i sprzedających poza 
granicami;

4. zachęca państwa członkowskie, aby na
odpowiednich stronach internetowych 
swoich ministerstw udostępniały obszerne 
materiały informacyjne przedstawiające
prawa obywateli, ich obowiązki i kwestie 
transgraniczne w ramach jednolitego 
rynku;

Or. de

Poprawka 38
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca Komisję do rozważenia 
przyjęcia Karty praw obywatela, o co 
apelowano w wyżej wspomnianej rezolucji 
Parlamentu z dnia 20 maja 2010 r., 
przedstawiającej prawa obywateli, ich 
obowiązki i kwestie transgraniczne w 
ramach jednolitego rynku; uważa, że Karta
powinna być łatwo dostępna i służyć za 
przewodnik dla wszystkich obywateli 
przemieszczających się, pracujących, 
robiących zakupy i sprzedających poza 
granicami;

4. zachęca Komisję do rozważenia 
przyjęcia przyjaznej dla użytkownika, 
systematycznie uaktualnianej i łatwo 
dostępnej Karty praw obywatela, o co 
apelowano w wyżej wspomnianej rezolucji 
Parlamentu z dnia 20 maja 2010 r.[1], 
przedstawiającej prawa obywateli, ich 
obowiązki i kwestie transgraniczne w
ramach jednolitego rynku; uważa, że karta
powinna być łatwo dostępna i służyć za 
przewodnik dla wszystkich obywateli 
przemieszczających się, pracujących, 
robiących zakupy i sprzedających poza 
granicami, dostarczając więcej 
praktycznych informacji i rozwiązań 
codziennych problemów, z jakimi zmagają 
się obywatele UE, takich jak uzyskanie 
dostępu do opieki zdrowotnej, rejestracja 
pojazdu, otwarcie rachunku bankowego, 
zakup produktów w internecie itp.;
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[1] P7_TA(2010)0186 (sprawozdanie L. 
Grecha)

Or. en

Poprawka 39
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do szerzej zakrojonego podejścia 
ustawodawczego UE do ułatwiania 
transgranicznej mobilności pracowników, 
w ramach którego zachowane będą prawa 
obywateli, pobudzany wzrost gospodarczy 
i dokonywane inwestycje w kapitał ludzki 
i tworzenie miejsc pracy, dzięki czemu 
usuwane będą utrzymujące się jeszcze 
przeszkody w korzystaniu z czterech 
wolności.

skreślony

Or. de

Poprawka 40
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do szerzej zakrojonego podejścia 
ustawodawczego UE do ułatwiania
transgranicznej mobilności pracowników, 
w ramach którego zachowane będą prawa 
obywateli, pobudzany wzrost gospodarczy 
i dokonywane inwestycje w kapitał ludzki i 
tworzenie miejsc pracy, dzięki czemu 
usuwane będą utrzymujące się jeszcze 
przeszkody w korzystaniu z czterech 
wolności;

5. wzywa do szerzej zakrojonego podejścia 
ustawodawczego UE w dziedzinach takich 
jak opieka zdrowotna, prawa w zakresie 
zabezpieczenia społecznego, polityka 
spektrum czy uznanie kwalifikacji 
zawodowych, jak również do stworzenia 
mechanizmów mających na celu 
ułatwianie transgranicznej mobilności 
pracowników, w ramach którego 
zachowane będą prawa obywateli, 
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pobudzany wzrost gospodarczy i 
dokonywane inwestycje w kapitał ludzki i 
tworzenie miejsc pracy, dzięki czemu 
usuwane będą utrzymujące się jeszcze 
przeszkody w korzystaniu z czterech 
wolności;

Or. en

Poprawka 41
Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 5 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) odnotowuje fakt, że Komisja 
przedstawi wnioski dotyczące 
unowocześnienia dyrektywy 2005/36/WE 
w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych; podkreśla, że proponowane 
środki powinny upraszczać procedury 
uznawania kwalifikacji zawodowych, i 
popiera ideę dobrowolnej europejskiej 
legitymacji zawodowej jako narzędzia 
mogącego ułatwiać mobilność 
Europejczyków oraz jako konkretnego 
przykładu tworzenia Europy obywateli.

Or. fr

Poprawka 42
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji, aby zapewnić pacjentom 
bezpieczny dostęp do ich własnych danych 
medycznych; wzywa Komisję, aby 



PE478.326v01-00 26/30 AM\885270PL.doc

PL

kontynuowała działania zmierzające do 
osiągnięcia celu, jakim jest 
rozpowszechnienie usług telemedycyny do 
2020 r.;  

Or. en

Poprawka 43
Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja jest świadoma, iż obywatele mają 
niedostateczny dostęp do informacji i 
pomocy; w związku z tym wzywa Komisję, 
by maksymalnie dostosowała komunikację 
do potrzeb zwykłych obywateli, na 
przykład udostępniając wszystkie 
prowadzone przez Komisję konsultacje 
publiczne we wszystkich językach 
urzędowych Unii.

Or. cs

Poprawka 44
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. podkreśla, że powszechne uznawanie 
kwalifikacji zawodowych jest konieczne, 
gdyż obywatele są coraz bardziej mobilni; 
ponadto należy zagwarantować 
przenoszenie praw do świadczeń 
emerytalnych pracowników wykonujących 
pracę w trasie, promować kształcenie 
pozaszkolne prowadzące do uzyskania 
paszportu umiejętności oraz wdrożyć kartę 
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„Mobilna młodzież”;  

Or. en

Poprawka 45
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 b. domaga się, by państwa członkowskie 
podjęły dalsze działania, skoordynowane z 
działaniami Komisji, w celu 
przezwyciężenia barier 
uniemożliwiających firmom internetowym 
oferowanie swoich usług obywatelom z 
niektórych państw członkowskich; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
wniosek Komisji dotyczący europejskiego 
prawa umów;  

Or. en

Poprawka 46
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 b. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący ułatwienia dostępu do 
transgranicznej opieki zdrowotnej i 
rozwoju e-zdrowia; jest przekonany, że 
jedną z głównych przyczyn frustracji 
obywateli korzystających z opieki 
zdrowotnej za granicą jest fakt, że nie są 
oni w pełni świadomi przysługujących im 
praw oraz środków ich egzekwowania; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
aby skoncentrowały się na właściwym 
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wdrożeniu i stosowaniu istniejących 
przepisów oraz na opracowaniu środków, 
które poprawią dostęp konsumentów do 
informacji, a także zwiększą ich 
bezpieczeństwo i ochronę ich prywatności;

Or. en

Poprawka 47
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 c. przypomina Komisji Europejskiej o jej 
obowiązku wykrywania naruszeń 
unijnego prawa, zwłaszcza w odniesieniu 
do naruszeń praw obywateli UE; 
podkreśla, że w przypadku naruszeń 
unijnego prawa ciężar dowodu nie może 
spoczywać na obywatelach, którzy nie 
dysponują środkami umożliwiającymi 
dostarczenie takich informacji;

Or. en

Poprawka 48
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 c. wzywa Komisję do uaktualnienia 
obowiązujących przepisów i do 
rozszerzenia zakresu dyrektywy w sprawie 
zorganizowanych podróży w celu 
zwiększenia poziomu ochrony 
konsumentów w związku z nową sytuacją 
na rynku spowodowaną rosnącym 
korzystaniem z internetu; jest przekonany, 
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że w sytuacji, kiedy konsumenci coraz 
częściej nabywają oddzielne usługi 
turystyczne, Komisja powinna przyjąć 
określone przepisy dotyczące 
pojedynczych i oddzielnych usług 
turystycznych, które to przepisy wyjaśnią 
prawa konsumentów i przysługujące im 
środki odwoławcze, a także stosowne 
obowiązki dostawców usług;

Or. en

Poprawka 49
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 d. wzywa Komisję do przyjęcia 
kompleksowych, skonsolidowanych ram 
łączących wszystkie prawa pasażerów w 
jednym akcie prawnym, w którym 
szczególna uwaga poświęcona będzie 
różnorodnym potrzebom pasażerów w 
zależności od środka transportu;

Or. en

Poprawka 50
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 e. podkreśla, że nawet po ostatnich 
ulepszeniach, które pokazano w tabelach 
wyników rynku wewnętrznego z grudnia 
2010 r., państwa członkowskie wciąż nie w 
pełni osiągają cel właściwej i terminowej 
transpozycji europejskiego 
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prawodawstwa; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o właściwe 
wdrożenie i transpozycję prawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku za pomocą 
regularniejszych, niezależnych kontroli w 
celu zagwarantowania jednakowych 
warunków konkurencji na terytorium 
całej Unii;

Or. en


