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Poprawka 1
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Odniesienie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję z dnia 15 
listopada 2011 r. w sprawie gier 
hazardowych oferowanych w internecie 
w obrębie rynku wewnętrznego 
P7_TA(2011)0492, 

Or. pt

Poprawka 2
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Odniesienie 26 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie mobilności 
i integracji osób niepełnosprawnych oraz 
europejskiej strategii na rzecz osób 
niepełnosprawnych na lata 2010-20204,
__________________
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0453.

Or. en

Poprawka 3
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Odniesienie 27 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie M. 
Montiego z dnia 9 maja 2010 r. w sprawie 
nowej strategii na rzecz jednolitego rynku,

Or. pt

Poprawka 4
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że ustanowienie 
jednolitego rynku cyfrowego ma 
decydujące znaczenie dla tego, aby UE 
stała się najbardziej konkurencyjną i
dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarką 
na świecie;

skreślony

Or. sv

Poprawka 5
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że handel 
elektroniczny i usługi on-line to największa 
siła internetu i najważniejsza dla celów 
strategii Europa 2020 w zakresie rynku 
wewnętrznego, przynosząca korzyści 
zarówno obywatelom, jak i 
przedsiębiorstwom;

B. mając na uwadze, że handel 
elektroniczny i usługi on-line to największa 
siła internetu i najważniejsza dla celów 
strategii „Europa 2020” w zakresie rynku 
wewnętrznego, przynosząca korzyści 
zarówno obywatelom, jak 
i przedsiębiorstwom dzięki 
inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu 
włączeniu wzrostowi;
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Or. pt

Poprawka 6
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że 99% wszystkich 
przedsiębiorstw europejskich to MŚP 
zapewniające 85% miejsc pracy, a 
ponadto, że MŚP są siłą napędową 
gospodarki europejskiej ponoszącą 
nadrzędną odpowiedzialność tworzenie 
dobrobytu i wzrostu, a także innowacje 
oraz badania i rozwój;

skreślony

Or. sv

Poprawka 7
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że 99% wszystkich 
przedsiębiorstw europejskich to MŚP 
zapewniające 85% miejsc pracy, a ponadto, 
że MŚP są siłą napędową gospodarki 
europejskiej ponoszącą nadrzędną 
odpowiedzialność tworzenie dobrobytu i 
wzrostu, a także innowacje oraz badania i 
rozwój;

C. mając na uwadze, że 99% wszystkich 
przedsiębiorstw europejskich to MŚP 
zapewniające 85% miejsc pracy, a ponadto, 
że MŚP są siłą napędową gospodarki 
europejskiej ponoszącą nadrzędną 
odpowiedzialność tworzenie dobrobytu, 
zatrudnienia i wzrostu, a także innowacje 
oraz badania i rozwój;

Or. pt

Poprawka 8
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría, Emma McClarkin
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Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że handel 
elektroniczny stał się kluczowym 
elementem handlu i ważną siłą napędową 
dokonywanych przez konsumentów 
wyborów, konkurencji i innowacji 
technologicznych, zważywszy że 
konsumenci i przedsiębiorcy przykładają 
coraz mniejszą wagę do różnicy między 
on-line i off-line w życiu codziennym;

Or. en

Poprawka 9
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa, 
które rozwinęły swoją gospodarkę 
internetową daleko wyprzedziły pozostałe, 
a w dobie dzisiejszego kryzysu 
gospodarczego, gdy tworzenie miejsc 
pracy praktycznie zależy od MŚP 
najważniejsze jest zniesienie barier w 
handlu elektronicznym;

D. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa, 
które rozwinęły swoją gospodarkę 
internetową daleko wyprzedziły pozostałe, 
a w dobie dzisiejszego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, gdy 
tworzenie miejsc pracy praktycznie zależy 
od MŚP, najważniejsze jest zniesienie 
barier w handlu elektronicznym, aby mogły 
one wykorzystywać wszystkie płynące z 
niego korzyści;

Or. pt

Poprawka 10
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lara Comi

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że handel 
elektroniczny jest ważnym uzupełnieniem 
handlu pozainternetowego oferującym 
małym firmom możliwość wzrostu 
i zapewniającym lepszy dostęp do towarów 
i usług także na obszarach peryferyjnych, 
wiejskich i osobom niepełnosprawnym 
oraz o ograniczonej sprawności ruchowej;

Or. en

Poprawka 11
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że na przestrzeni 
ostatnich pięciu lat w niektórych 
państwach G8 internet odpowiadał za 
20% wzrostu gospodarczego i 25% 
wzrostu liczby miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 12
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría, Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że korzyści
z globalizacji mogą być jeszcze 
sprawiedliwiej podzielone między 
konsumentów i MŚP dzięki internetowi 
i handlowi elektroniczmeu;
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Poprawka 13
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że efektywnie 
funkcjonujący rynek wewnętrzny 
wypełniłby cele strategii lizbońskiej 
dotyczące wyższego wzrostu, zatrudnienia 
i konkurencji służące 500 milionom 
konsumentów w UE;

skreślony

Or. sv

Poprawka 14
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że efektywnie 
funkcjonujący rynek wewnętrzny
wypełniłby cele strategii lizbońskiej
dotyczące wyższego wzrostu, zatrudnienia 
i konkurencji służące 500 milionom 
konsumentów w UE;

E. mając na uwadze, że efektywnie 
funkcjonujący rynek wewnętrzny byłby 
ważnym krokiem naprzód w realizacji 
celów strategii lizbońskiej dotyczących
wyższego wzrostu, zatrudnienia 
i konkurencji, służących 500 milionom 
konsumentów w UE;

Or. en

Poprawka 15
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)



AM\910758PL.doc 9/57 PE492.884v03-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że jednolity rynek 
cyfrowy zapewnia konsumentom szerszy 
wybór po bardziej konkurencyjnych 
cenach, w szczególności obywatelom 
mieszkającym na obszarach mniej 
dostępnych, odległych i peryferyjnych, 
a także osobom o ograniczonych 
możliwościach przemieszczania się, które 
w przeciwnym razie nie miałby dostępu do 
szerokiego asortymentu towarów,

Or. pt

Poprawka 16
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría, Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że internet pozwala 
nowym przedsiębiorstwom, zwłaszcza 
MŚP, na rozpoczęcie działalności, a już 
istniejącym firmom na rozwój, dzięki 
znajdywaniu nowych nisz na rynku;

Or. en

Poprawka 17
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Europę 
zamieszkuje 75 milionów osób 
niepełnosprawnych i osoby te także 
powinny mieć pełny dostęp do rynku 

F. mając na uwadze, że Europę 
zamieszkuje 75 milionów osób 
niepełnosprawnych i osoby te także 
powinny mieć pełny dostęp do rynku 
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wewnętrznego; wewnętrznego, zwracając szczególną 
uwagę na problemy z interfejsami 
cyfrowymi w przypadku osób 
z upośledzeniem wzroku;

Or. en

Poprawka 18
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría, Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że internet 
i technologia są narzędziami 
umożliwiającymi umiędzynarodowienie 
MŚP i większy udział MŚP w rynku 
międzynarodowym i handlu;

Or. en

Poprawka 19
Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że konsumenci 
korzystają z niższych cen w handlu
elektronicznym i szerszego wyboru, a 
także wygody dokonywania zakupów bez 
konieczności przemieszczania się – jest to 
szczególie korzystne dla konsumentow 
niepełnosprawnych i konsumentów na 
obszarach wiejskich lub oddalonych;

Or. en
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Poprawka 20
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że należy rozszerzyć 
dostęp do wiarygodnych informacji 
i przejrzystość, umożliwiając 
konsumentom porównywanie nie tylko 
cen, ale także jakości i trwałości towarów 
i usług on-line;

Or. en

Poprawka 21
Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że większość 
sporów rozstrzyga się obecnie poza sądem 
oraz że okresy czasu przyznawane na 
ADR mogą być zbyt krótkie – niezbędny 
jest skuteczny system ODR;

Or. en

Poprawka 22
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Nagłówek 1

Projekt rezolucji Poprawka

Jednolity rynek cyfrowy na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

Jednolity rynek cyfrowy dla 
przedsiębiorców 
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Poprawka 23
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że w czasach kryzysu 
gospodarczego najważniejsze jest podjęcie 
działań na rzecz stymulowania wzrostu i 
tworzenia miejsc pracy oraz zaznacza, że 
ustanowienie jednolitego rynku cyfrowego 
byłoby kluczowym krokiem dla 
osiągnięcia tego celu; w związku z tym 
wzywa Komisję do wdrożenia planu 
uruchomienia i ustanowienia jednolitego 
rynku cyfrowego;

1. podkreśla, że w czasach kryzysu 
gospodarczego i finansowego
najważniejsze jest podjęcie działań na 
rzecz stymulowania wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy oraz zaznacza, że 
ustanowienie jednolitego rynku cyfrowego 
byłoby kluczowym krokiem dla 
osiągnięcia tego celu; w związku z tym 
wzywa Komisję do jak najszybszego
wdrożenia planu uruchomienia 
i ustanowienia jednolitego rynku 
cyfrowego;

Or. pt

Poprawka 24
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że w czasach kryzysu 
gospodarczego najważniejsze jest podjęcie 
działań na rzecz stymulowania wzrostu i 
tworzenia miejsc pracy oraz zaznacza, że 
ustanowienie jednolitego rynku cyfrowego 
byłoby kluczowym krokiem dla 
osiągnięcia tego celu; w związku z tym 
wzywa Komisję do wdrożenia planu 
uruchomienia i ustanowienia jednolitego 
rynku cyfrowego;

1. podkreśla, że w czasach kryzysu 
gospodarczego najważniejsze jest podjęcie 
działań na rzecz stymulowania wzrostu i 
tworzenia miejsc pracy oraz zaznacza, że 
ustanowienie jednolitego rynku cyfrowego 
byłoby kluczowym krokiem dla 
osiągnięcia tego celu; w związku z tym 
wzywa Komisję do wdrożenia planu 
uruchomienia i ustanowienia jednolitego 
rynku cyfrowego; podkreśla fakt, że 
jednolity rynek cyfrowy to najprostszy 
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sposób dla obywateli i przedsiębiorców, 
aby czerpać korzyści z jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 25
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że w czasach kryzysu 
gospodarczego najważniejsze jest podjęcie 
działań na rzecz stymulowania wzrostu i
tworzenia miejsc pracy oraz zaznacza, że 
ustanowienie jednolitego rynku cyfrowego 
byłoby kluczowym krokiem dla osiągnięcia 
tego celu; w związku z tym wzywa 
Komisję do wdrożenia planu uruchomienia 
i ustanowienia jednolitego rynku 
cyfrowego;

1. podkreśla, że w czasach kryzysu 
gospodarczego najważniejsze jest podjęcie 
działań na rzecz tworzenia miejsc pracy 
oraz zaznacza, że ustanowienie jednolitego 
rynku cyfrowego byłoby ważne dla 
osiągnięcia tego celu; w związku z tym 
wzywa Komisję do wdrożenia planu 
uruchomienia i ustanowienia jednolitego 
rynku cyfrowego;

Or. sv

Poprawka 26
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje nowy, 
opublikowany w dniu 11 stycznia 2012 r. 
komunikat Komisji w sprawie handlu 
elektronicznego i usług on-line, którego 
celem jest wprowadzenie spójnych ram 
handlu elektronicznego poprzez 
zbudowanie zaufania i rozszerzenie handlu 
elektronicznego oraz usług on-line na 
usługi dla sektora B2B, B2C, C2C i G2G;

2. z zadowoleniem przyjmuje nowy, 
opublikowany w dniu 11 stycznia 2012 r. 
komunikat Komisji w sprawie handlu 
elektronicznego i usług on-line, którego 
celem jest wprowadzenie spójnych ram 
handlu elektronicznego poprzez 
zbudowanie zaufania i rozszerzenie handlu 
elektronicznego oraz usług on-line na 
usługi dla sektora B2B, B2C, C2C i G2G;
wzywa Komisję do złożenia sprawozdania 
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w sprawie postępów dokonanych w 16 
głównych działaniach określonych 
w ramach pięciu obszarów priorytetowych 
komunikatu do końca 2012 r.;

Or. en

Poprawka 27
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że fragmentacja i brak 
pewności prawnej to główne problemy 
jednolitego rynku cyfrowego oraz że 
należy pokonać niespójne egzekwowanie 
przepisów w państwach członkowskich;

4. podkreśla, że fragmentacja i brak 
pewności prawnej to główne problemy 
jednolitego rynku cyfrowego oraz że 
należy pokonać niespójne egzekwowanie 
przepisów w państwach członkowskich, 
jak na przykład różne systemy praw 
autorskich, aby poszerzyć wybór 
oferowany konsumentom;

Or. en

Poprawka 28
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(1) uważa, że fragmentacja jest także 
częściowo spowodowana niestaranną lub 
późną transpozycją dyrektyw przez 
państwa członkowskie, które powinny 
podlegać bardziej surowej kontroli przez 
instytucje europejskie;

Or. pt



AM\910758PL.doc 15/57 PE492.884v03-00

PL

Poprawka 29
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – punkt 2 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(2) zachęca Komisję do oceny 
wykonalności wdrożenia „testu handlu 
elektronicznego” jako elementu całości 
przyszłego ustawodawstwa, aby zapewnić, 
że nie utrudnia ono rozwoju jednolitego 
rynku cyfrowego;

Or. pt

Poprawka 30
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. sugeruje, aby Komisja wprowadziła 
„test handlu elektronicznego” w zakresie 
wniosków dotyczących rynku 
wewnętrznego, aby zapewnić, że nie będą 
one tworzyć dodatkowych przeszkód lub 
rozdrobnienia w handlu offline i online;

Or. en

Poprawka 31
Christian Engström

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że dyrektywa w sprawie 
handlu elektronicznego to kamień milowy 

5. podkreśla, że dyrektywa w sprawie 
handlu elektronicznego to kamień milowy 



PE492.884v03-00 16/57 AM\910758PL.doc

PL

na drodze do jednolitego rynku cyfrowego 
oraz że przegląd tej dyrektywy nie jest 
konieczny; niemniej jednak z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą lepszego wykonania i 
składania wyjaśnień, m.in. w odniesieniu 
do procedury powiadamiania i działania;

na drodze do jednolitego rynku cyfrowego 
oraz że przegląd tej dyrektywy nie jest 
konieczny; niemniej jednak 
z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą lepszego wykonania 
i składania wyjaśnień

Or. en

Poprawka 32
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że dyrektywa w sprawie 
handlu elektronicznego to kamień milowy 
na drodze do jednolitego rynku cyfrowego 
oraz że przegląd tej dyrektywy nie jest 
konieczny; niemniej jednak z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą lepszego wykonania i 
składania wyjaśnień, m.in. w odniesieniu 
do procedury powiadamiania i działania;

5. podkreśla, że dyrektywa w sprawie 
handlu elektronicznego to kamień milowy 
na drodze do jednolitego rynku cyfrowego 
oraz że przegląd tej dyrektywy nie jest 
konieczny; niemniej jednak z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą lepszego wykonania i 
składania wyjaśnień, m.in. w odniesieniu 
do możliwości anonimowego prowadzenia 
działalności on-line, czasu reakcji na 
usunięcie i koncepcji stałego usunięcia;

Or. en

Poprawka 33
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla konieczność 
unowocześnienia i ułatwienia procesu 
uznawania kwalifikacji zawodowych 
i rozszerzenia zakresu automatycznego 
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uznawania poza zawody aktualnie nim 
objęte, mając na celu zwłaszcza nowe 
zawody poszukiwane w branży 
ekologicznej i cyfrowej, które ułatwiają 
mobilność wysoko wykwalifikowanych 
pracowników;

Or. en

Poprawka 34
Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla znaczenie europejskiej 
strategii dotyczącej chmury obliczeniowej, 
zważywszy na jej potencjał dla unijnej 
konkurencyjności, wzrostu i tworzenia 
zatrudnienia; podkreśla, że chmura 
obliczeniowa to okazja dla europejskiej 
branży informatycznej, a zwłaszcza MŚP, 
zwłaszcza dzięki minimalnym kosztom 
początkowym i niewielkim wymogom 
w zakresie infrastruktury, do rozwoju 
i zajęcia pozycji lidera w obszarach takich 
jak outsourcing, nowe usługi cyfrowe 
i centra danych; 

Or. en

Poprawka 35
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. odnotowuje istotny związek między 
dyrektywą o handlu elektronicznym 
i systemem wymiany informacji na rynku 
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wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 36
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że MŚP są osią gospodarki 
europejskiej oraz że w związku z tym, 
najważniejsze jest opracowanie planu 
działania dotyczącego włączenia ich w 
jednolity rynek cyfrowy; podkreśla, że 
wykorzystanie możliwości gospodarki 
cyfrowej i jednolitego rynku cyfrowego 
poprzez innowacje i inteligentne 
wykorzystanie ICT byłoby niezwykle 
pomocne w umożliwianiu MŚP wyjścia z 
obecnego kryzysu, a także tworzenia 
wzrostu i zatrudnienia;

6. podkreśla, że MŚP są osią gospodarki 
europejskiej oraz że w związku z tym, 
najważniejsze jest opracowanie planu 
działania dotyczącego włączenia ich w 
jednolity rynek cyfrowy; ponadto 
podkreśla pilne zapotrzebowanie wśród 
europejskich MŚP na dostęp 
szerokopasmowy; podkreśla, że 
wykorzystanie możliwości gospodarki 
cyfrowej i jednolitego rynku cyfrowego 
poprzez innowacje i inteligentne 
wykorzystanie ICT byłoby niezwykle 
pomocne w umożliwianiu MŚP wyjścia 
z obecnego kryzysu, a także tworzenia 
wzrostu i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 37
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że MŚP są osią gospodarki 
europejskiej oraz że w związku z tym, 
najważniejsze jest opracowanie planu 
działania dotyczącego włączenia ich w 
jednolity rynek cyfrowy; podkreśla, że 
wykorzystanie możliwości gospodarki 

6. podkreśla, że MŚP są ważne dla
gospodarki europejskiej oraz że w związku 
z tym, najważniejsze jest opracowanie 
planu działania dotyczącego włączenia ich 
w jednolity rynek cyfrowy; podkreśla, że 
wykorzystanie możliwości gospodarki 
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cyfrowej i jednolitego rynku cyfrowego 
poprzez innowacje i inteligentne 
wykorzystanie ICT byłoby niezwykle 
pomocne w umożliwianiu MŚP wyjścia z 
obecnego kryzysu, a także tworzenia 
wzrostu i zatrudnienia;

cyfrowej i jednolitego rynku cyfrowego 
poprzez innowacje i inteligentne 
wykorzystanie ICT byłoby niezwykle 
pomocne w umożliwianiu MŚP wyjścia 
z obecnego kryzysu, a także tworzenia 
wzrostu i zatrudnienia;

Or. sv

Poprawka 38
Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla fakt, że eliminacja 
pozostałych przeszkód prawnych dla 
handlu elektronicznego i zapewnienie 
przedsiębiorstwom zarówno niezbędnych 
informacji, jak i umiejętnośi oraz 
zaoferowanie im niezbędnych do rozwoju 
działalności on-line narzędzi, które 
ułatwią i usprawnią ten proces, będzie 
kluczowe dla realizacji celu, jakim jest 
wzrost i tworzenie zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 39
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do opracowania 
strategii szerzenia przedsiębiorczości 
cyfrowej w Europie, koncentrującej się na 
innowacyjnych i dynamicznych MŚP ze 
wszystkich sektorów, która zapewni 
wysoki potencjał wzrostu i innowacyjności 

8. wzywa Komisję do opracowania 
strategii szerzenia przedsiębiorczości 
cyfrowej w Europie, koncentrującej się na 
innowacyjnych i dynamicznych MŚP ze 
wszystkich sektorów, która zapewni 
wysoki potencjał wzrostu i innowacyjności 
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oraz stworzy nowe miejsca pracy w 
Europie;

oraz stworzy nowe miejsca pracy 
w Europie, a także rozwijającej nowe nisze 
na rynku dla MŚP, które w przeciwnym 
razie nie miałyby racji bytu;

Or. pt

Poprawka 40
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do opracowania 
strategii szerzenia przedsiębiorczości 
cyfrowej w Europie, koncentrującej się na 
innowacyjnych i dynamicznych MŚP ze 
wszystkich sektorów, która zapewni 
wysoki potencjał wzrostu i innowacyjności 
oraz stworzy nowe miejsca pracy w 
Europie;

8. podkresla znaczenie rozwijania
przedsiębiorczości cyfrowej w Europie,
wspierania szkoleń dla podmiotów 
działających na rynku on-line 
i programów rozwoju MŚP 
koncentrujących się na innowacyjnych 
i dynamicznych MŚP ze wszystkich 
sektorów, która zapewni wysoki potencjał 
wzrostu i innowacyjności oraz stworzy 
nowe miejsca pracy w Europie, 
zwiększając jednocześnie zaufanie 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 41
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wdrożenia istniejącego 
ustawodawstwa w celu usunięcia barier, 
które hamują wzrost MŚP, takich jak 
wysokie koszty wejścia na rynek, koszty 
budowania znajomości marki w wielu 
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krajach i ograniczeń systemu IT;

Or. en

Poprawka 42
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wprowadzenia środków 
ukierunkowanych na zapewnienie 
innowacyjnym MŚP wsparcia finansowego 
z aktualnie realizowanych programów, na 
przykład programu konkurencyjności i 
innowacyjności (CIP), nowego programu 
konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP
(COSME) oraz programu badań i 
innowacji „Horyzont 2020”, a także 
proponowanego rozporządzenia w sprawie 
kapitału wysokiego ryzyka;

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wprowadzenia środków 
ukierunkowanych na zapewnienie 
innowacyjnym MŚP wsparcia finansowego 
z aktualnie realizowanych programów, na 
przykład programu konkurencyjności 
i innowacyjności (CIP), nowego programu 
konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP
(COSME) oraz programu badań 
i innowacji „Horyzont 2020”, lub dzięki 
tworzeniu specjalnych programów, a także 
proponowanego rozporządzenia w sprawie 
kapitału wysokiego ryzyka;

Or. pt

Poprawka 43
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wprowadzenia środków 
ukierunkowanych na zapewnienie 
innowacyjnym MŚP wsparcia finansowego
z aktualnie realizowanych programów, na 
przykład programu konkurencyjności i 
innowacyjności (CIP), nowego programu 
konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP

9. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia środków ukierunkowanych 
na zapewnienie innowacyjnym MŚP 
wsparcia z aktualnie realizowanych 
programów, na przykład programu 
konkurencyjności i innowacyjności (CIP), 
nowego programu konkurencyjności 
przedsiębiorstw i MŚP (COSME) oraz 
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(COSME) oraz programu badań i 
innowacji „Horyzont 2020”, a także 
proponowanego rozporządzenia w sprawie 
kapitału wysokiego ryzyka;

programu badań i innowacji „Horyzont 
2020”, a także proponowanego 
rozporządzenia w sprawie kapitału 
wysokiego ryzyka;

Or. sv

Poprawka 44
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Nagłówek 3

Projekt rezolucji Poprawka

Pokonywanie pozostałych barier na 
jednolitym rynku cyfrowym

Pokonywanie pozostałych barier dla 
przedsiębiorstw na jednolitym rynku 
cyfrowym

Or. en

Poprawka 45
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do znalezienia 
rozwiązań na rzecz poprawy unijnych ram 
dostarczania usług w sposób, który 
pozwoli zarówno przedsiębiorstwom, jak i 
konsumentom w pełni wykorzystać 
jednolity rynek cyfrowy; podkreśla, że 
ramy te powinny zagwarantować dostępne,
rzetelne i szybko dostarczane, przyjazne 
usługi, skuteczny i przejrzysty system 
zwrotów oraz niższe ceny za 
transgraniczną dostawę usług;

10. wzywa Komisję do znalezienia 
rozwiązań na rzecz poprawy unijnych ram 
dostarczania usług w sposób, który 
pozwoli zarówno przedsiębiorstwom, jak 
i konsumentom w pełni wykorzystać 
jednolity rynek cyfrowy; podkreśla, że 
ramy te powinny zagwarantować dostępne, 
rzetelne i szybko dostarczane, przyjazne 
usługi, skuteczny i przejrzysty system 
zwrotów oraz niższe ceny za 
transgraniczną dostawę usług, oparte nie 
tylko na granicach geograficznych, lecz 
uwzględniające także odległość do 
konsumenta; uważa za kluczowe 
zapewnienie innowacyjnych metod 
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dostawy umożliwiających większą 
elastyczność pod względem wyboru 
terminu lub miejsca odbioru lub 
ewentualnego punktu odbioru bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów; uważa 
za kluczowe rozważenie środków 
gwarantujących rozsądnie wycenioną 
dostawę na bardziej oddalone lub 
peryferyjne obszary;

Or. pt

Poprawka 46
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do znalezienia 
rozwiązań na rzecz poprawy unijnych ram 
dostarczania usług w sposób, który 
pozwoli zarówno przedsiębiorstwom, jak i 
konsumentom w pełni wykorzystać 
jednolity rynek cyfrowy; podkreśla, że
ramy te powinny zagwarantować 
dostępne, rzetelne i szybko dostarczane,
przyjazne usługi, skuteczny i przejrzysty 
system zwrotów oraz niższe ceny za 
transgraniczną dostawę usług;

10. wzywa Komisję do podjęcia 
właściwych działań w celu umożliwienia 
większej konkurencji w dziedzinie 
transgranicznych usług dostawczych, aby 
umożliwić zarówno przedsiębiorstwom, jak 
i konsumentom w pełni wykorzystać 
jednolity rynek cyfrowy  podkreśla, że
dostępna, rzetelna i szybka dostawa,
przyjazna obsługa, skuteczny i przejrzysty 
system zwrotów oraz niższe ceny za 
transgraniczną dostawę będą 
najskuteczniej promowane dzięki wolnej 
i uczciwej konkurencji;

Or. en

Poprawka 47
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do znalezienia 
rozwiązań na rzecz poprawy unijnych ram 
dostarczania usług w sposób, który 
pozwoli zarówno przedsiębiorstwom, jak i 
konsumentom w pełni wykorzystać 
jednolity rynek cyfrowy; podkreśla, że 
ramy te powinny zagwarantować 
dostępne, rzetelne i szybko dostarczane,
przyjazne usługi, skuteczny i przejrzysty 
system zwrotów oraz niższe ceny za 
transgraniczną dostawę usług;

10. wzywa Komisję do znalezienia 
rozwiązań na rzecz poprawy usług
dostawczych w sposób, który pozwoli 
zarówno przedsiębiorstwom, jak 
i konsumentom w pełni wykorzystać 
jednolity rynek cyfrowy; podkreśla, że
unijne ramy powinny być stosowane tam,
gdzie dostępna, rzetelna i szybka dostawa,
przyjazna obsługa, skuteczny i przejrzysty 
system zwrotów oraz odpowiednie ceny za 
transgraniczną dostawę nie są jeszcze 
dostępne;

Or. en

Poprawka 48
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do znalezienia 
rozwiązań na rzecz poprawy unijnych ram
dostarczania usług w sposób, który 
pozwoli zarówno przedsiębiorstwom, jak i 
konsumentom w pełni wykorzystać 
jednolity rynek cyfrowy; podkreśla, że 
ramy te powinny zagwarantować dostępne,
rzetelne i szybko dostarczane, przyjazne 
usługi, skuteczny i przejrzysty system 
zwrotów oraz niższe ceny za 
transgraniczną dostawę usług;

10. wzywa Komisję do znalezienia 
rozwiązań na rzecz poprawy unijnych ram 
usług dostawczych w sposób, który 
pozwoli zarówno przedsiębiorstwom, jak i 
konsumentom w pełni wykorzystać 
jednolity rynek cyfrowy; podkreśla, że 
ramy te powinny zagwarantować dostępną,
rzetelną i szybką dostawę, przyjazną 
obsługę, skuteczny i przejrzysty system 
zwrotów oraz niższe ceny za 
transgraniczną dostawę i transport, aby nie 
szkodzić handlowi transgranicznemu 
i zwiększyć zaufanie konsumentów;

Or. en

Poprawka 49
António Fernando Correia de Campos
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Projekt rezolucji
Ustęp 10 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(1) przypomina o potrzebie 
zintegrowanego podejścia wobec pełnego 
ukształtowania rynku wewnętrznego 
wszystkich rodzajów transportu (np. 
kabotaż drogowy, transport kolejowy) oraz 
prawodawstwa dotyczącego ochrony 
środowiska, w celu uniknięcia 
niewydolności łańcucha dostaw 
i niepotrzebnego wzrostu kosztów dla 
podmiotów handlujących na odległość 
i klientów handlu elektronicznego.

Or. pt

Poprawka 50
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa państwa członkowskie 
i Komisję do zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego przez umożliwienie 
korzystania z systemu kraju sprzedawcy 
lub kraju kupującego, w celu uniknięcia 
dublowania procedur i zamieszania 
związanego z wyborem przepisów 
mających zastosowanie zarówno do 
detalistów on-line, jak i konsumentów;

Or. en

Poprawka 51
Emma McClarkin



PE492.884v03-00 26/57 AM\910758PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do znalezienia 
rozwiązań dla trudności, jakie napotykają 
MŚP w obsłudze zwrotów, problemów 
z infrastrukturą transportową, a także 
zmniejszenia kosztów ponoszonych na 
rozpatrywanie skarg i rozwiązywanie 
transgranicznych konfliktów;

Or. en

Poprawka 52
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że ponieważ strony 
internetowe można dosyć łatwo w sposób 
zautomatyzowany przetłumaczyć, 
dodatkową zaletą świata cyfrowego jest 
możliwość pokonania bariery językowej 
na jednolitym rynku; 

Or. en

Poprawka 53
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. podkreśla znaczenie, jakie ma dla 
konsumentów sprawna dostawa, 
informacja zwrotna o dostawie, a także 
odbiór produktu w terminie, które to 
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kwestie znalazły się wśród 
najważniejszych dla konsumentów kwestii 
w najnowszym wydaniu tablicy wyników 
dla warunków konsumenckich;

Or. en

Poprawka 54
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia i ujednolicenia 
przepisów w zakresie VAT dotyczących 
transgranicznych transakcji on-line oraz 
większego, ogólnoeuropejskiego 
ujednolicenia stawek i reżimów oraz 
ograniczenia biurokracji w celu 
zapewnienia prostszego, łatwiejszego i 
bardziej wydajnego systemu; podkreśla, że 
produkty cyfrowe takie, jak książki w 
wersji elektronicznej powinny być objęte 
stawką VAT identyczną z tą, jaką stosuje 
się do produktu równorzędnego w formie 
materialnej;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia i ujednolicenia 
przepisów w zakresie VAT dotyczących 
transgranicznych transakcji on-line oraz 
większego, ogólnoeuropejskiego 
ujednolicenia stawek i reżimów oraz 
ograniczenia biurokracji w celu 
zapewnienia prostszego, łatwiejszego 
i bardziej wydajnego systemu, zwłaszcza 
przez utworzenie pojedynczego 
europejskiego punktu kontaktowego;
podkreśla, że produkty kulturalne on-line,
takie jak książki w wersji elektronicznej, 
produkty audiowizualne lub muzyka
powinny być objęte stawką VAT 
identyczną z tą, jaką stosuje się do 
produktu równorzędnego w formie 
materialnej;

Or. pt

Poprawka 55
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia i ujednolicenia 
przepisów w zakresie VAT dotyczących 
transgranicznych transakcji on-line oraz 
większego, ogólnoeuropejskiego 
ujednolicenia stawek i reżimów oraz 
ograniczenia biurokracji w celu 
zapewnienia prostszego, łatwiejszego i 
bardziej wydajnego systemu; podkreśla, że 
produkty cyfrowe takie, jak książki w 
wersji elektronicznej powinny być objęte 
stawką VAT identyczną z tą, jaką stosuje 
się do produktu równorzędnego w formie 
materialnej;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia i ujednolicenia 
przepisów w zakresie VAT dotyczących 
transgranicznych transakcji on-line oraz 
większego, ogólnoeuropejskiego 
ujednolicenia reżimów oraz ograniczenia 
biurokracji w celu zapewnienia prostszego, 
łatwiejszego i bardziej wydajnego systemu;
podkreśla, że produkty cyfrowe takie, jak 
książki w wersji elektronicznej powinny 
być objęte stawką VAT identyczną z tą, 
jaką stosuje się do produktu 
równorzędnego w formie materialnej;

Or. en

Poprawka 56
Christian Engström

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia i ujednolicenia 
przepisów w zakresie VAT dotyczących 
transgranicznych transakcji on-line oraz 
większego, ogólnoeuropejskiego 
ujednolicenia stawek i reżimów oraz 
ograniczenia biurokracji w celu 
zapewnienia prostszego, łatwiejszego i 
bardziej wydajnego systemu; podkreśla, że 
produkty cyfrowe takie, jak książki w 
wersji elektronicznej powinny być objęte 
stawką VAT identyczną z tą, jaką stosuje 
się do produktu równorzędnego w formie 
materialnej;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia i ujednolicenia 
przepisów w zakresie VAT dotyczących 
transgranicznych transakcji on-line oraz 
większego, ogólnoeuropejskiego 
ujednolicenia stawek i reżimów oraz 
ograniczenia biurokracji w celu 
zapewnienia prostszego, łatwiejszego 
i bardziej wydajnego systemu; podkreśla, 
że produkty cyfrowe, takie jak m. in.
książki w wersji elektronicznej powinny 
być objęte stawką VAT identyczną z tą, 
jaką stosuje się do produktu 
równorzędnego w formie materialnej;

Or. en
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Poprawka 57
Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia i ujednolicenia 
przepisów w zakresie VAT dotyczących 
transgranicznych transakcji on-line oraz 
większego, ogólnoeuropejskiego 
ujednolicenia stawek i reżimów oraz 
ograniczenia biurokracji w celu 
zapewnienia prostszego, łatwiejszego i 
bardziej wydajnego systemu; podkreśla, że
produkty cyfrowe takie, jak książki w 
wersji elektronicznej powinny być objęte
stawką VAT identyczną z tą, jaką stosuje 
się do produktu równorzędnego w formie 
materialnej;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia i ujednolicenia 
przepisów VAT dotyczących 
transgranicznych transakcji on-line;
podkreśla, że istniejące europejskie ramy 
VAT są przeszkodą dla rozwoju nowych 
usług cyfrowych oraz że zachęcanie firm 
do rozwoju i oferowania nowych 
ogólnoeuropejskich usług on-line 
powinno być priorytetem podczas zmiany 
przepisów o VAT; uważa, że cyfrowa 
dystrybucja treści kulturalnych,
dziennikarskich i twórczości powinna być
objęta stawką VAT identyczną z tą, jaką 
stosuje się do produktu równorzędnego 
w formie materialnej;

Or. fr

Poprawka 58
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia i ujednolicenia 
przepisów w zakresie VAT dotyczących 
transgranicznych transakcji on-line oraz
większego, ogólnoeuropejskiego 
ujednolicenia stawek i reżimów oraz
ograniczenia biurokracji w celu 

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia i ujednolicenia 
przepisów o VAT dotyczących 
transgranicznych transakcji on-line oraz 
ograniczenia biurokracji w celu 
zapewnienia prostszego, łatwiejszego 
i bardziej wydajnego systemu; podkreśla, 
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zapewnienia prostszego, łatwiejszego i 
bardziej wydajnego systemu; podkreśla, że 
produkty cyfrowe takie, jak książki w 
wersji elektronicznej powinny być objęte 
stawką VAT identyczną z tą, jaką stosuje 
się do produktu równorzędnego w formie 
materialnej;

że produkty cyfrowe takie, jak książki 
w wersji elektronicznej powinny być objęte 
stawką VAT identyczną z tą, jaką stosuje 
się do produktu równorzędnego w formie 
materialnej;

Or. en

Poprawka 59
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia i ujednolicenia 
przepisów w zakresie VAT dotyczących 
transgranicznych transakcji on-line oraz 
większego, ogólnoeuropejskiego 
ujednolicenia stawek i reżimów oraz 
ograniczenia biurokracji w celu 
zapewnienia prostszego, łatwiejszego i 
bardziej wydajnego systemu; podkreśla, że 
produkty cyfrowe takie, jak książki w 
wersji elektronicznej powinny być objęte 
stawką VAT identyczną z tą, jaką stosuje 
się do produktu równorzędnego w formie 
materialnej;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia i ujednolicenia 
przepisów w zakresie VAT dotyczących 
transgranicznych transakcji on-line oraz 
większego, ogólnoeuropejskiego 
ujednolicenia stawek i reżimów oraz 
ograniczenia biurokracji w celu 
zapewnienia prostszego, łatwiejszego 
i bardziej wydajnego systemu; podkreśla, 
że produkty cyfrowe, takie jak książki w 
wersji elektronicznej, powinny być objęte 
stawką VAT identyczną z tą, jaką stosuje 
się do produktu równorzędnego w formie 
materialnej, aby uniknąć zakłóceń na 
rynku;

Or. en

Poprawka 60
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia i ujednolicenia 
przepisów w zakresie VAT dotyczących 
transgranicznych transakcji on-line oraz 
większego, ogólnoeuropejskiego 
ujednolicenia stawek i reżimów oraz 
ograniczenia biurokracji w celu 
zapewnienia prostszego, łatwiejszego i 
bardziej wydajnego systemu; podkreśla, że 
produkty cyfrowe takie, jak książki w 
wersji elektronicznej powinny być objęte 
stawką VAT identyczną z tą, jaką stosuje 
się do produktu równorzędnego w formie 
materialnej;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia i ujednolicenia 
przepisów w zakresie VAT dotyczących 
transgranicznych transakcji on-line oraz 
większego, ogólnoeuropejskiego 
ujednolicenia stawek i reżimów oraz 
ograniczenia biurokracji w celu 
zapewnienia prostszego, łatwiejszego 
i bardziej wydajnego systemu; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wykorzystania okazji, jaką stanowi zmiana 
przepisów o VAT w 2015 r. i rozszerzenia 
minisystemu pojedynczego punktu 
kontaktowego na handel elektroniczny, 
przynajmniej dla MŚP; podkreśla, że 
produkty cyfrowe takie, jak książki 
w wersji elektronicznej powinny być objęte 
stawką VAT identyczną z tą, jaką stosuje 
się do produktu równorzędnego w formie 
materialnej;

Or. en

Poprawka 61
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia i ujednolicenia 
przepisów w zakresie VAT dotyczących 
transgranicznych transakcji on-line oraz 
większego, ogólnoeuropejskiego 
ujednolicenia stawek i reżimów oraz 
ograniczenia biurokracji w celu 
zapewnienia prostszego, łatwiejszego i 
bardziej wydajnego systemu; podkreśla, że 
produkty cyfrowe takie, jak książki w 

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia i ujednolicenia 
przepisów w zakresie VAT dotyczących 
transgranicznych transakcji on-line oraz 
większego, ogólnoeuropejskiego 
ujednolicenia stawek i reżimów oraz 
ograniczenia biurokracji w celu 
zapewnienia prostszego, łatwiejszego 
i bardziej wydajnego systemu; podkreśla, 
że produkty i usługi kulturalne on-line,
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wersji elektronicznej powinny być objęte 
stawką VAT identyczną z tą, jaką stosuje 
się do produktu równorzędnego w formie 
materialnej;

takie jak książki w wersji elektronicznej,
powinny – tak jak równorzędne produkty 
kulturalne oferowane offline – podlegać 
obniżonej stawce VAT;

Or. fr

Poprawka 62
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia i ujednolicenia 
przepisów w zakresie VAT dotyczących
transgranicznych transakcji on-line oraz 
większego, ogólnoeuropejskiego 
ujednolicenia stawek i reżimów oraz 
ograniczenia biurokracji w celu 
zapewnienia prostszego, łatwiejszego i 
bardziej wydajnego systemu; podkreśla, że 
produkty cyfrowe takie, jak książki w 
wersji elektronicznej powinny być objęte 
stawką VAT identyczną z tą, jaką stosuje 
się do produktu równorzędnego w formie 
materialnej;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia procedur VAT
dla transgranicznych transakcji on-line
dokonywanych przez MŚP; podkreśla, że 
produkty cyfrowe takie, jak książki 
w wersji elektronicznej powinny być objęte 
stawką VAT identyczną z tą, jaką stosuje 
się do produktu równorzędnego w formie 
materialnej;

Or. en

Poprawka 63
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia i ujednolicenia 

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwości uproszczenia i ujednolicenia 



AM\910758PL.doc 33/57 PE492.884v03-00

PL

przepisów w zakresie VAT dotyczących 
transgranicznych transakcji on-line oraz 
większego, ogólnoeuropejskiego 
ujednolicenia stawek i reżimów oraz 
ograniczenia biurokracji w celu 
zapewnienia prostszego, łatwiejszego i 
bardziej wydajnego systemu; podkreśla, że 
produkty cyfrowe takie, jak książki w 
wersji elektronicznej powinny być objęte 
stawką VAT identyczną z tą, jaką stosuje 
się do produktu równorzędnego w formie 
materialnej;

przepisów w zakresie VAT dotyczących 
transgranicznych transakcji on-line oraz 
większego, ogólnoeuropejskiego 
ujednolicenia stawek i reżimów oraz 
ograniczenia biurokracji w celu 
zapewnienia prostszego, łatwiejszego 
i bardziej wydajnego systemu; podkreśla, 
że produkty i usługi kulturalne on-line,
takie jak książki w wersji elektronicznej,
powinny podlegać obniżonej stawce VAT, 
identycznej do stawki stosowanej wobec 
równorzędnych produktów kulturalnych 
oferowanych offline;
(Kluczowe znaczenie ma – w interesie 
pobudzania tego napędzającego wzrost 
sektora gospodarki – dostosowanie stawek 
VAT stosowanych do produktów i usług 
kulturalnych on-line do stawek 
stosowanych do równorzędnych produktów 
i usług kulturalnych dostępnych offline.)

Or. fr

Poprawka 64
Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 11 – akapit 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa Komisję do zapropowania zmiany 
dyrektywy 2006/112 w celu wprowadzenia 
nowej kategorii usług o treści kulturalnej 
świadczonych elektronicznie, które 
mogłyby korzystać z obniżonej stawki 
VAT;

Or. fr

Poprawka 65
António Fernando Correia de Campos
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Projekt rezolucji
Ustęp 12 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(1) podkreśla znaczenie rozwiązania 
problemu drobnych płatności i wysokich 
kosztów administracyjnych często 
ponoszonych przy uiszczaniu niewielkich 
kwot; stwierdza rosnące powszechne 
dokonywanie płatności za pomocą 
telefonu komórkowego, smartfona 
i tabletów, co wymga nowych reakcji;

Or. pt

Poprawka 66
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że mikropłatności są coraz 
częściej wykorzystywane do płacenia za 
treści medialne i kulturalne w internecie 
i postrzega je jako użyteczne narzędzie do 
zagwarantowania, by podmioty praw 
autorskich otrzymywały należne im 
wynagrodzenie;

Or. en

Poprawka 67
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca uwagę, że krajowe 
i transgraniczne wielostronne opłaty 
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interchange (WOI) w jednolitym obszarze 
płatności w euro (SEPA) znacząco się 
różnią w ramach państw członkowskich; 
jest zdania, że zarówno krajowe, jak 
i transgraniczne wielostronne opłaty 
interchange w jednolitym obszarze 
płatności w euro (SEPA) powinny być 
ujednolicone celem umożliwienia 
konsumentom czerpania korzyści 
z jednolitego rynku; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia do końca 2012 r. oceny 
skutków na temat nałożenia pułapu na 
WOI i stopniowego ograniczenia go; 
wzywa Komisję do zaproponowania 
rozporządzenia harmonizującego 
wielostronne opłaty interchange 
i stopniowego ich obniżania, tak aby 
zostały dostosowane do realnych kosztów 
do końca 2015 r.; uważa, że należy 
stopniowo zakazywać narzutów, rabatów 
i innych działań kierunkujących wybór 
formy płatności, co przygotuje grunt pod 
bardziej przejrzysty europejski jednolity 
rynek płatności;

Or. en

Poprawka 68
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że największe obawy 
konsumentów oraz czynniki zniechęcające 
ich do zakupów on-line to kwestie ochrony 
prywatności i danych; za konieczne uznaje 
dostosowanie obowiązującego 
prawodawstwa o ochronie danych do 
nowych wyzwań i innowacji w dziedzinie 
obecnych i przyszłych osiągnięć 
technologicznych, np. chmury 
obliczeniowej;

13. podkreśla, że największe obawy 
konsumentów oraz czynniki zniechęcające 
ich do zakupów on-line to kwestie ochrony 
prywatności i danych; za konieczne uznaje 
dostosowanie obowiązującego 
prawodawstwa o ochronie danych do 
nowych wyzwań, aby zapobiec sytuacjom 
takim jak handel profilami klientów 
między firmami działającymi on-line,
i sprzyjać innowacjom w dziedzinie 
obecnych i przyszłych osiągnięć 
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technologicznych, np. chmury 
obliczeniowej;

Or. pt

Poprawka 69
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że największe obawy 
konsumentów oraz czynniki zniechęcające 
ich do zakupów on-line to kwestie ochrony 
prywatności i danych; za konieczne uznaje 
dostosowanie obowiązującego 
prawodawstwa o ochronie danych do 
nowych wyzwań i innowacji w dziedzinie 
obecnych i przyszłych osiągnięć 
technologicznych, np. chmury 
obliczeniowej;

13. podkreśla, że największe obawy 
konsumentów oraz czynniki zniechęcające 
ich do zakupów on-line to kwestie ochrony 
prywatności i danych; za konieczne uznaje 
dostosowanie obowiązującego 
prawodawstwa o ochronie danych do 
nowych wyzwań i innowacji w dziedzinie 
obecnych i przyszłych osiągnięć 
technologicznych, np. chmury 
obliczeniowej, handlu eketronicznego 
i internetowych portali 
społecznościowych; podkreśla, że przyjęte 
ustawodawstwo powinno ustanawiać 
bardziej surowe przepisy dotyczące 
gromadzenia danych, zwłaszcza 
informując daną osobę dlaczego, kto i na 
jak długo gromadzi i używa jej dane, co 
powinno mieć zastosowanie zarówno do 
otoczenia online, jak i offline;

Or. en

Poprawka 70
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. dostrzega gospodarczy i społeczny 
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potencjał, jaki kryje w sobie przetwarzanie 
w chmurze i wzywa Komisję do przyjęcia 
inicjatyw w tej dziedzinie, mając na 
uwadze korzyści, jakie zapewni lepszy 
rozwój tej technologii; zdaje sobie jednak 
sprawę, jak wiele wyzwań 
technologicznych i prawnych niesie ze 
sobą rozwój przetwarzania w chmurze;

Or. en

Poprawka 71
Emma McClarkin, Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. wzywa Komisję do wprowadzenia 
w życie przepisów dotyczących 
powiadamiania o naruszeniu danych 
w pakiecie telekomunikacyjnym 
i zapewnienia dostępu do nich wszystkim 
konsumentom w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 72
Emma McClarkin, Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13c. przypomina o przepisach dyrektywy 
o usłudze powszechnej i prawach 
użytkowników dotyczących operatorów 
telekomunikacji, którzy zobowiązują 
dostawców usług internetowych do 
dostarczania wiadomości użyteczności 
publicznej wszystkim klientom; wzywa 
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Komisję do monitorowania i raportowania 
Parlamentowi Europejskiemu ilu 
regulatorów telekomunikacji przestrzega 
tych przepisów;

Or. en

Poprawka 73
Christian Engström

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. co za tym idzie, z zadowoleniem 
przyjmuje wnioskowane przez Komisję 
nowe prawodawstwo o ochronie danych
oraz podkreśla konieczność przyjęcia i 
wykonania nowego rozporządzenia 
dotyczącego tego zagadnienia w formie, 
która przy ochronie prywatności i 
zagwarantowaniu praw podstawowych, 
zapewnia przedsiębiorstwom 
wystarczającą elastyczność umożliwiającą 
im rozwijanie ich przedsiębiorstw bez 
ponoszenia wysokich kosztów, 
jednocześnie oferując im uproszczenie i 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych;

14. co za tym idzie, z zadowoleniem 
przyjmuje wnioskowane przez Komisję 
nowe prawodawstwo o ochronie danych,
podkreśla konieczność umożliwienia 
obywatelom większej kontroli nad 
przetwarzaniem ich danych osobowych 
i podkreśla konieczność przyjęcia 
i wykonania nowego rozporządzenia 
dotyczącego tego zagadnienia w formie, 
która przy ochronie prywatności 
i zagwarantowaniu praw podstawowych, 
zapewnia przedsiębiorstwom 
wystarczającą elastyczność umożliwiającą 
im rozwijanie ich przedsiębiorstw bez 
ponoszenia wysokich kosztów, 
jednocześnie oferując im uproszczenie 
i zmniejszenie obciążeń administracyjnych;

Or. en

Poprawka 74
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. co za tym idzie, z zadowoleniem 14. co za tym idzie, z zadowoleniem 
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przyjmuje wnioskowane przez Komisję 
nowe prawodawstwo o ochronie danych 
oraz podkreśla konieczność przyjęcia i 
wykonania nowego rozporządzenia 
dotyczącego tego zagadnienia w formie, 
która przy ochronie prywatności i 
zagwarantowaniu praw podstawowych, 
zapewnia przedsiębiorstwom 
wystarczającą elastyczność umożliwiającą 
im rozwijanie ich przedsiębiorstw bez 
ponoszenia wysokich kosztów, 
jednocześnie oferując im uproszczenie i 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych;

przyjmuje wnioskowane przez Komisję 
nowe prawodawstwo o ochronie danych 
oraz podkreśla konieczność przyjęcia 
i wykonania nowego rozporządzenia 
dotyczącego tego zagadnienia w formie, 
która przy ochronie prywatności 
i zagwarantowaniu praw podstawowych, 
zapewnia przedsiębiorstwom 
wystarczającą elastyczność umożliwiającą 
im rozwijanie ich przedsiębiorstw bez 
ponoszenia wysokich kosztów, 
jednocześnie oferując im uproszczenie 
i zmniejszenie obciążeń administracyjnych, 
przy zachowaniu silnego zaangażowania 
na rzecz przestrzegania już istniejących 
zobowiązań;

Or. en

Poprawka 75
Rafał Trzaskowski

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. co za tym idzie, z zadowoleniem 
przyjmuje wnioskowane przez Komisję 
nowe prawodawstwo o ochronie danych 
oraz podkreśla konieczność przyjęcia i 
wykonania nowego rozporządzenia 
dotyczącego tego zagadnienia w formie, 
która przy ochronie prywatności i 
zagwarantowaniu praw podstawowych,
zapewnia przedsiębiorstwom 
wystarczającą elastyczność umożliwiającą 
im rozwijanie ich przedsiębiorstw bez 
ponoszenia wysokich kosztów, 
jednocześnie oferując im uproszczenie i 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych;

14. co za tym idzie, z zadowoleniem 
przyjmuje wnioskowane przez Komisję 
nowe prawodawstwo o ochronie danych 
oraz podkreśla konieczność przyjęcia 
i wykonania nowego rozporządzenia 
dotyczącego tego zagadnienia w formie, 
która przy ochronie prywatności 
i zagwarantowaniu praw podstawowych,
gwarantuje pewność prawną
przedsiębiorstwom i wystarczającą 
elastyczność umożliwiającą im rozwijanie 
ich przedsiębiorstw bez ponoszenia 
wysokich kosztów, jednocześnie oferując 
im uproszczenie i zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych;

Or. en
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Poprawka 76
Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. przypomina, że globalne podejście 
ma istotne znaczenie przy reagowaniu na 
wyzwania takie jak ochrona danych 
i piractwo; w związku z tym zachęca do 
ścisłej współpracy między UE a Forum 
Zarządzania Internetem;

Or. en

Poprawka 77
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do zmodernizowania 
ram prawnych rządzących prawami 
własności intelektualnej poprzez 
przedłożenie wniosku i szybkie wdrożenie 
europejskiej strategii praw własności 
intelektualnej oraz czeka na wniosek w tej 
sprawie;

skreślony

Or. sv

Poprawka 78
Christian Engström

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do zmodernizowania 15. wzywa Komisję do zmodernizowania 
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ram prawnych rządzących prawami 
własności intelektualnej poprzez 
przedłożenie wniosku i szybkie wdrożenie 
europejskiej strategii praw własności 
intelektualnej oraz czeka na wniosek w tej 
sprawie;

ram prawnych rządzących prawami 
własności intelektualnej poprzez 
przedłożenie wniosku i szybkie wdrożenie 
europejskiej strategii praw własności 
intelektualnej oraz czeka na wniosek w tej 
sprawie; zwraca się do Komisji 
o sporządzenie wniosku, z Parlamentem 
Europejskim jako stroną negocjacji, 
w sprawie ustanowienia nowego 
sądowniczego systemu rozstrzygania 
sporów patentowych, porozumienia 
o jednolitym sądzie patentowym;

Or. en

Poprawka 79
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do zmodernizowania 
ram prawnych rządzących prawami 
własności intelektualnej poprzez 
przedłożenie wniosku i szybkie wdrożenie 
europejskiej strategii praw własności 
intelektualnej oraz czeka na wniosek w tej
sprawie;

15. wzywa Komisję do ukończenia 
tworzenia jednolitego rynku cyfrowego
poprzez przedłożenie wniosku i szybkie 
wdrożenie europejskiej strategii praw 
własności intelektualnej oraz czeka na 
wniosek w sprawie instrumentów 
prawnych w tej materii; sądzi ponadto, że 
należy rozważyć innowacyjne modele 
działalności oraz inną strukturę 
przyznawania licencji pod kątem 
zwiększenia dostępności, przy 
jednoczesnym zachowaniu praw 
autorskich oraz zapewnieniu podmiotom 
tych praw wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 80
Ádám Kósa
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do zmodernizowania 
ram prawnych rządzących prawami 
własności intelektualnej poprzez 
przedłożenie wniosku i szybkie wdrożenie 
europejskiej strategii praw własności 
intelektualnej oraz czeka na wniosek w tej 
sprawie;

15. wzywa Komisję do zmodernizowania 
ram prawnych rządzących prawami 
własności intelektualnej poprzez 
przedłożenie wniosku i szybkie wdrożenie 
europejskiej strategii praw własności 
intelektualnej oraz czeka na wniosek w tej 
sprawie, uwzględniający potrzeby osób 
niewidomych i w inny sposób 
niepełnosprawnych, które stoją przed 
podobnymi wyzwaniami w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 81
Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do zmodernizowania 
ram prawnych rządzących prawami 
własności intelektualnej poprzez 
przedłożenie wniosku i szybkie wdrożenie 
europejskiej strategii praw własności 
intelektualnej oraz czeka na wniosek w tej 
sprawie;

15. wzywa Komisję do zmodernizowania 
ram prawnych rządzących prawami 
własności intelektualnej poprzez 
przedłożenie wniosku i szybkie wdrożenie 
europejskiej strategii praw własności 
intelektualnej oraz czeka na wniosek w tej 
sprawie; takie jak ustawodawstwo 
upraszczające zbiorowe zarządzanie 
prawami autorskimi w Europie 
i dyrektywa o egzekwowaniu praw 
własności intelektualnej i walce 
z podrabianiem i piractwem;

Or. en

Poprawka 82
Rafał Trzaskowski
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do zmodernizowania 
ram prawnych rządzących prawami 
własności intelektualnej poprzez 
przedłożenie wniosku i szybkie wdrożenie 
europejskiej strategii praw własności 
intelektualnej oraz czeka na wniosek w tej 
sprawie;

15. wzywa Komisję do zmodernizowania 
ram prawnych rządzących prawami 
własności intelektualnej – aby dopasować 
je do rzeczywistości on-line XXI wieku –
poprzez przedłożenie wniosku i szybkie 
wdrożenie europejskiej strategii praw 
własności intelektualnej oraz czeka na 
wniosek w tej sprawie;

Or. en

Poprawka 83
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do zaproponowania 
uzgodnionych rozwiązań dla 
poszczególnych sektorów, które respektują 
prawo autorskie, zapewniając uczciwe 
wnagrodzenie autorom, i do promowania 
publicznego dostępu do szerokiego 
asortymentu legalnych produktów 
kulturalnych;

Or. fr

Poprawka 84
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że dyrektywa w sprawie 17. podkreśla, że dyrektywa w sprawie 
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praw konsumentów wyznaczyła ważny 
etap pod względem zwiększonej pewności 
prawnej konsumentów i przedsiębiorstw do 
transakcji on-line i dziś stanowi główny 
instrument ochrony konsumentów w 
usługach on-line; wzywa państwa 
członkowskie do zagwarantowania jej 
skutecznego i szybkiego wdrożenia;

praw konsumentów wyznaczyła ważny 
etap pod względem zwiększonej pewności 
prawnej konsumentów i przedsiębiorstw do 
transakcji on-line i dziś stanowi główny 
instrument ochrony konsumentów 
w usługach on-line; wzywa państwa 
członkowskie do zagwarantowania jej 
skutecznego i szybkiego wdrożenia; wzywa 
ponadto państwa członkowskie do 
podjęcia decyzji czy – w dłuższej 
perspektywie – popierają one pełną 
harmonizację ustawodawstwa dotyczącego 
jednolitego rynku lub drugi system 
krajowy; jeśli chodzi o ten ostatni zachęca 
państwa członkowskie do przyspieszenia 
niezbędnych starań w celu 
konstruktywnego przedstawienia kwestii 
takich jak wspólne europejskie przepisy 
dotyczącye sprzedaży z myślą o ułatwieniu 
transgranicznego handlu w UE 
z korzyścią dla konsumentów 
i przedsiębiorców,

Or. en

Poprawka 85
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że dyrektywa w sprawie 
praw konsumentów wyznaczyła ważny 
etap pod względem zwiększonej pewności 
prawnej konsumentów i przedsiębiorstw do 
transakcji on-line i dziś stanowi główny 
instrument ochrony konsumentów w 
usługach on-line; wzywa państwa 
członkowskie do zagwarantowania jej 
skutecznego i szybkiego wdrożenia;

17. podkreśla, że dyrektywa w sprawie 
praw konsumentów wyznaczyła ważny 
etap pod względem zwiększonej pewności 
prawnej konsumentów i przedsiębiorstw do 
transakcji on-line i dziś stanowi główny 
instrument ochrony konsumentów 
w usługach on-line; wzywa państwa 
członkowskie do zagwarantowania jej 
skutecznego i szybkiego wdrożenia;
apeluje o kodeks dobrej praktyki dla 
sektora handlu elektronicznego i popiera 
propozycje w sprawie wzorów umów w 
tym zakresie; wdrożenie dyrektywy 
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o wymogach kapitalowych stanowiłoby 
ważną część wzorów umów, przy czym 
obowiązujące w handlu detalicznym 
praktyki także musiałyby być 
respektowane;

Or. en

Poprawka 86
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wypracowania i 
przeznaczenia większych zasobów na 
skuteczne instrumenty, na przykład sieć 
współpracy na rzecz ochrony 
konsumentów (CPC) w celu 
zagwarantowania, że podmioty działające 
na rynku on-line będą stosować 
europejskie przepisy dotyczące 
przejrzystości i nieuczciwych praktyk 
rynkowych, zapewniając w ten sposób 
wysoki poziom ochrony konsumentów;

18. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wypracowania 
i przeznaczenia odpowiednich zasobów na 
skuteczne instrumenty, na przykład sieć 
współpracy na rzecz ochrony 
konsumentów (CPC) w celu 
zagwarantowania, że podmioty działające 
na rynku on-line będą stosować
europejskie przepisy dotyczące 
przejrzystości i nieuczciwych praktyk 
rynkowych, zapewniając w ten sposób 
wysoki poziom ochrony konsumentów;

Or. en

Poprawka 87
Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że potrzebne są inicjatywy 
w państwach członkowskich mające na 
celu podniesienie umiejętności 
informatycznych ogółu obywateli; 
zauważa znaczenie wyposażenia obywateli 
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UE w umiejętności informatyczne, co 
pomoże im w pełnym czerpaniu korzyści 
z obecności on-line i z udziału 
w społeczeństwie cyfrowym;

Or. en

Poprawka 88
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do uwzględnienia w 
strategiach dotyczących jednolitego rynku 
cyfrowego elementu dostępności dla 
konsumentów, celem zagwarantowania, że 
wszystkie grupy obywateli będą mieć 
dostęp i będą mogły w pełni korzystać z 
jednolitego rynku cyfrowego;

19. wzywa Komisję do uwzględnienia, pod 
kątem zrealizowania wolnego od barier 
otoczenia i szerokiego zakresu dostępnych 
usług dla osób niepełnosprawnych,
w strategiach dotyczących jednolitego 
rynku cyfrowego elementu dostępności dla 
konsumentów, celem zagwarantowania, że 
wszystkie grupy obywateli będą mieć 
dostęp i będą mogły w pełni korzystać 
z jednolitego rynku cyfrowego;

Or. en

Poprawka 89
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że potrzebne są inicjatywy 
w państwach członkowskich mające na 
celu podniesienie umiejętności 
informatycznych ogółu obywateli;

20. podkreśla, że potrzebne są inicjatywy 
w państwach członkowskich mające na 
celu podniesienie umiejętności 
informatycznych ogółu obywateli, 
poświęcając szczególną uwagę osobom 
starszym w celu promowania idei 
aktywności osób starszych;
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Or. en

Poprawka 90
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że potrzebne są inicjatywy 
w państwach członkowskich mające na 
celu podniesienie umiejętności 
informatycznych ogółu obywateli;

20. podkreśla, że potrzebne są inicjatywy 
w państwach członkowskich mające na 
celu podniesienie umiejętności 
informatycznych ogółu obywateli, 
zwłaszcza osób starszych i znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji społecznej;

Or. en

Poprawka 91
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 21 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(1) podkreśla znaczenie wspierania 
tworzenia przejrzystych i godnych 
zaufania stron internetowych 
porównujących ceny, które byłyby 
dostępne w różnych językach, aby 
zwiększyć zaufanie konsumentów 
do handlu transgranicznego;

Or. pt

Poprawka 92
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla konieczność ustanowienia 
europejskiego znaku zaufania, który 
gwarantowałby, że przedsiębiorstwo 
działające on-line w pełni przestrzega 
prawodawstwa UE; powinien on być 
prosty i dobrze skonstruowany i powinien 
zawierać treść wnoszącą wartość dodaną 
do handlu elektronicznego, tym samym 
zwiększając pewność i przejrzystość, a 
także pewność prawną konsumentów i 
przedsiębiorstw za pomocą informacji;

22. podkreśla konieczność ustanowienia 
europejskiego znaku zaufania, który 
gwarantowałby, że przedsiębiorstwo 
działające on-line w pełni przestrzega 
prawodawstwa UE; powinien on być 
prosty i dobrze skonstruowany i powinien 
zawierać treść wnoszącą wartość dodaną 
do handlu elektronicznego, tym samym 
zwiększając pewność i przejrzystość, 
a także pewność prawną konsumentów 
i przedsiębiorstw za pomocą informacji;
ponadto podkreśla konieczność 
zastosowania zintegrowanego podejścia w 
celu poprawy zaufania konsumentów 
korzystających z legalnych 
transgranicznych usług on-line;

Or. en

Poprawka 93
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla konieczność ustanowienia 
europejskiego znaku zaufania, który 
gwarantowałby, że przedsiębiorstwo 
działające on-line w pełni przestrzega 
prawodawstwa UE; powinien on być 
prosty i dobrze skonstruowany i powinien 
zawierać treść wnoszącą wartość dodaną 
do handlu elektronicznego, tym samym 
zwiększając pewność i przejrzystość, a 
także pewność prawną konsumentów i 
przedsiębiorstw za pomocą informacji;

22. podkreśla konieczność ustanowienia 
europejskiego znaku zaufania, który 
gwarantowałby, że przedsiębiorstwo 
działające on-line w pełni przestrzega 
prawodawstwa UE; powinien on być 
prosty i dobrze skonstruowany i powinien 
zawierać treść wnoszącą wartość dodaną 
do handlu elektronicznego, tym samym 
zwiększając pewność i przejrzystość, 
a także pewność prawną konsumentów 
i przedsiębiorstw za pomocą informacji, 
zgodnie z obowiązującymi, prawnie 
niewiążącymi standardami W3C, 
w interesie osób niepełnosprawnych;

Or. en
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Poprawka 94
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje legislacyjne 
wnioski Komisji w sprawie alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów (ADR) i 
internetowego rozstrzygania sporów
(ODR) oraz podkreśla znaczenie ich 
skutecznego przyjęcia;

23. z zadowoleniem przyjmuje legislacyjne 
wnioski Komisji w sprawie alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów (ADR) 
i internetowego rozstrzygania sporów
(ODR) oraz podkreśla znaczenie ich 
skutecznego przyjęcia, a także konieczność 
szerokiego upowszechnienia wiedzy o tych 
mechanizmach wśród konsumentów 
i przedsiębiorców, tak aby mogły osiągnąć 
pożądany poziom praktycznej 
skuteczności;

Or. pt

Poprawka 95
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje legislacyjne 
wnioski Komisji w sprawie alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów (ADR) i 
internetowego rozstrzygania sporów
(ODR) oraz podkreśla znaczenie ich 
skutecznego przyjęcia;

23. z zadowoleniem przyjmuje legislacyjne 
wnioski Komisji w sprawie alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów (ADR) 
i internetowego rozstrzygania sporów
(ODR) oraz podkreśla znaczenie ich 
skutecznego przyjęcia; przypomina o roli 
skutecznych mechanizmów dochodzenia 
roszczeń jako środka gwarantującego 
konsumentom możliwość dochodzenia 
swych praw, podkreślając jednocześnie, że 
obywatele powinni być lepiej 
i szczegółowo informowani o takim 
mechanizmie i innych instrumentach 
pomagających rozwiązywać problemy; 
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powinno to rozszerzyć transgraniczne 
zakupy towarów i usług i działać na rzecz 
usunięcia utrzymujących się zatorów, 
które hamują wzrost i innowacje, 
zwłaszcza na rynku cyfrowym, i które 
obecnie powstrzymują rynek cyfrowy 
przed korzystaniem z pełni jego 
potencjału;

Or. en

Poprawka 96
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje legislacyjne 
wnioski Komisji w sprawie alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów (ADR) i 
internetowego rozstrzygania sporów
(ODR) oraz podkreśla znaczenie ich 
skutecznego przyjęcia;

23. z zadowoleniem przyjmuje legislacyjne 
wnioski Komisji w sprawie alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów (ADR) 
i internetowego rozstrzygania sporów
(ODR) oraz podkreśla znaczenie ich 
skutecznego przyjęcia w celu 
usprawnienia rozpatrywania skarg 
i rozwiązywania konfliktów 
transgranicznych;

Or. en

Poprawka 97
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje legislacyjne 
wnioski Komisji w sprawie alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów (ADR) i 
internetowego rozstrzygania sporów 
(ODR) oraz podkreśla znaczenie ich 

23. z zadowoleniem przyjmuje legislacyjne 
wnioski Komisji w sprawie alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów (ADR) 
i internetowego rozstrzygania sporów 
(ODR) oraz podkreśla znaczenie ich
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skutecznego przyjęcia; skutecznego przyjęcia; podkreśla, że 
istnienie platformy on-line służącej 
rozstrzyganiu sporów w wewnętrznym 
i transgranicznym handlu elektronicznym 
zwiększy zaufanie konsumentów do 
jednolitego rynku cyfrowego;

Or. en

Poprawka 98
Christian Engström

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. przypomina rezolucję z dnia 2 lutego 
2012 r. pt. „W stronę spójnego 
europejskiego podejścia do zbiorowego 
dochodzenia roszczeń”1; wzywa Komisję 
do zaproponowania przepisów w sprawie 
zrównoważonego ogólnounijnego 
spójnego i skoordynowanego podejścia do 
roszczeń zbiorowych;
______________
1 P7_TA-PROV(2012)0021

Or. en

Poprawka 99
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. z ogromnym zadowoleniem przyjmuje 
nowy komunikat Komisji zatytułowany
„Europejska strategia na rzecz lepszego 
internetu dla dzieci” oraz zachęca państwa 
członkowskie do promowania 

24. z ogromnym zadowoleniem przyjmuje 
nowy komunikat Komisji zatytułowany
„Europejska strategia na rzecz lepszego 
internetu dla dzieci” oraz zachęca państwa 
członkowskie do promowania 
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wykorzystywania nowych osiągnięć 
technologicznych w edukacji;

wykorzystywania nowych osiągnięć 
technologicznych w edukacji w celu 
ochrony nieletnich on-line;

Or. en

Poprawka 100
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lara Comi

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. z ogromnym zadowoleniem przyjmuje 
nowy komunikat Komisji zatytułowany
„Europejska strategia na rzecz lepszego 
internetu dla dzieci” oraz zachęca państwa 
członkowskie do promowania 
wykorzystywania nowych osiągnięć 
technologicznych w edukacji;

24. z ogromnym zadowoleniem przyjmuje 
nowy komunikat Komisji zatytułowany
„Europejska strategia na rzecz lepszego 
internetu dla dzieci” oraz zachęca Komisję,
państwa członkowskie i branżę do 
promowania wykorzystywania nowych
osiągnięć technologicznych w edukacji i do 
bliskiej i wydajnej współpracy w celu 
zapewnienia dzieciom bezpiecznego 
dostępu do internetu;

Or. en

Poprawka 101
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lara Comi

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa interesariuszy do 
zobowiązania się do odpowiedzialnych 
praktyk w zakresie reklamy skierowanej 
do nieletnich, zwłaszcza przez 
powstrzymanie się od agresywnych 
i wprowadzających w błąd reklam 
telewizyjnych i on-line i respektowanie 
oraz pełne stosowanie istniejących 
kodeksów postępowania i tym podobnych 



AM\910758PL.doc 53/57 PE492.884v03-00

PL

inicjatyw;

Or. en

Poprawka 102
Rafał Trzaskowski

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Komisję do zagwarantowania 
odpowiedniego stosowania przepisów 
dotyczących selektywnej dystrybucji celem 
uniknięcia nadużyć;

25. wzywa Komisję do zagwarantowania 
odpowiedniego stosowania przepisów 
dotyczących selektywnej dystrybucji celem 
uniknięcia nadużyć i dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 103
Christian Engström

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa Komisję do zaproponowania 
przepisów gwarantujących neutralność 
sieci;

Or. en

Poprawka 104
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie do zagwarantowania wolnej 
i uczciwej konkurencji on-line przez 
podjęcie działań przeciw nieuczciwym 
praktykom handlowym w sektorze B2B, 
takich jak ograniczenie dostępu on-line, 
kontrola cen i kwoty;

Or. en

Poprawka 105
António Fernando Correia de Campos

Projekt rezolucji
Nagłówek 5

Projekt rezolucji Poprawka

Stworzenie podwalin bardziej 
konkurencyjnej Europy

Stworzenie podwalin bardziej 
konkurencyjnej i sprzyjającej włączeniu
Europy

Or. pt

Poprawka 106
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia i umożliwienia rozwoju 
infrastruktury informacji i komunikacji; z 
zadowoleniem przyjmuje nową inicjatywę, 
instrument „Łącząc Europę”, ponieważ 
będzie ona miała zasadnicze znaczenie dla 
skutecznego wykonania celów 
Europejskiej agendy cyfrowej ustalonych 
na rok 2020, obiecującej szerokopasmowy 
dostęp do internetu dla wszystkich;

27. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia i umożliwienia rozwoju 
infrastruktury informacji i komunikacji
ponieważ, choć wszystkie państwa 
członkowskie opracowały swoją krajową 
strategię w zakresie usług 
szerokopasmowych, ale tylko kilka z nich 
przygotowało kompletne plany 
operacyjne, które zawierają niezbędne 
wyznaczone cele wymagane do pełnej 
realizacji przewodniego projektu na rzecz 
agendy cyfrowej dla Europy, określonej 
w strategii „Europa 2020”;
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z zadowoleniem przyjmuje nową 
inicjatywę, instrument „Łącząc Europę”, 
ponieważ będzie ona miała zasadnicze 
znaczenie dla skutecznego wykonania 
celów Europejskiej agendy cyfrowej 
ustalonych na rok 2020, obiecującej 
szerokopasmowy dostęp do internetu dla 
wszystkich;

Or. en

Poprawka 107
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia i umożliwienia rozwoju 
infrastruktury informacji i komunikacji; z 
zadowoleniem przyjmuje nową inicjatywę, 
instrument „Łącząc Europę”, ponieważ 
będzie ona miała zasadnicze znaczenie dla 
skutecznego wykonania celów 
Europejskiej agendy cyfrowej ustalonych 
na rok 2020, obiecującej szerokopasmowy 
dostęp do internetu dla wszystkich;

27. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia i umożliwienia rozwoju 
infrastruktury informacji i komunikacji;
z zadowoleniem przyjmuje nową 
inicjatywę, instrument „Łącząc Europę”, 
ponieważ będzie ona miała zasadnicze 
znaczenie dla skutecznego wykonania 
celów Europejskiej agendy cyfrowej 
ustalonych na rok 2020, obiecującej 
szerokopasmowy dostęp do internetu dla 
wszystkich, i celu pośredniego, jakim jest 
zapewnienie każdemu obywatelowi UE 
podstawowego dostępu do internetu do 
2013 r.;

Or. en

Poprawka 108
Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane rozporządzenie w sprawie 
elektronicznej identyfikacji, 
uwierzytelnienia i podpisu;

29. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane rozporządzenie w sprawie 
elektronicznej identyfikacji i usług 
powierniczych w transakcjach 
elektronicznych na rynku wewnętrznym, 
które wzmocnią zaufanie i wygodę 
w bezpiecznym środowisku cyfrowym;
podkreśla znaczenie podpisu 
elektronicznego i wzajemnego uznawania 
elektronicznych dowodów tożsamości na 
szczeblu europejskim w celu zapewnienia 
pewności prawnej europejskim 
konsumentom i przedsiębiorstwom;

Or. en

Poprawka 109
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lara Comi

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane rozporządzenie w sprawie 
elektronicznej identyfikacji, 
uwierzytelnienia i podpisu;

29. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane rozporządzenie w sprawie 
elektronicznej identyfikacji, 
uwierzytelnienia i podpisu; podkreśla 
znaczenie zapewnienia ogólnounijnej 
interoperacyjności przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu ochrony danych 
osobowych;

Or. en

Poprawka 110
Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

29a. podkreśla, że całe odpowiednie nowe 
ustawodawstwo dotyczące jednolitego 
rynku powinno zostać poddane testowi 
jednolitego rynku cyfrowego;

Or. en


