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Poprawka 1
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Odniesienie 10

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
przewodniczącego Rady Europejskiej z 
dnia 26 czerwca 2012 r. zatytułowane „W 
kierunku autentycznej unii gospodarczej i 
walutowej” oraz sprawozdanie okresowe 
w tej sprawie z dnia 12 października 2012 
r.,

skreślone

Or. en

Poprawka 2
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Odniesienie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 
lipca 2011 r. w sprawie wydajniejszego i 
bardziej sprawiedliwego rynku 
detalicznego1,
__________________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0307.

Or. en

Poprawka 3
Louis Grech

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

A. uwzględniając to, że sprawnie 
funkcjonujący jednolity rynek, wolny od 
barier i oparty na koncepcji społecznej 
gospodarki rynkowej, jest dziś bardziej niż 
kiedykolwiek niezbędny do ożywienia 
europejskiej gospodarki, pobudzenia 
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności 
oraz zwiększenia zatrudnienia;

A. mając na uwadze, że sprawnie 
funkcjonujący jednolity rynek, wolny od 
barier i oparty na koncepcji społecznej 
gospodarki rynkowej, jest dziś bardziej niż 
kiedykolwiek niezbędny do ożywienia 
europejskiej gospodarki poprzez konkretne 
reagowanie na kryzys i pełnienie roli 
głównego katalizatora na rzecz 
pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności, tworzenia miejsc pracy
oraz utrzymania opieki społecznej;

Or. en

Poprawka 4
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. uwzględniając to, że sprawnie 
funkcjonujący jednolity rynek, wolny od 
barier i oparty na koncepcji społecznej 
gospodarki rynkowej, jest dziś bardziej niż 
kiedykolwiek niezbędny do ożywienia 
europejskiej gospodarki, pobudzenia 
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności 
oraz zwiększenia zatrudnienia;

A. mając na uwadze, że sprawnie 
funkcjonujący, efektywny jednolity rynek, 
sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i 
spójności społecznej, wolny od barier i 
oparty na koncepcji społecznej gospodarki 
rynkowej, jest dziś bardziej niż 
kiedykolwiek niezbędny do ożywienia 
europejskiej gospodarki oraz pobudzenia 
wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności;

Or. fr

Poprawka 5
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły



AM\919323PL.doc 5/64 PE500.429v02-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

A. uwzględniając to, że sprawnie 
funkcjonujący jednolity rynek, wolny od 
barier i oparty na koncepcji społecznej 
gospodarki rynkowej, jest dziś bardziej niż 
kiedykolwiek niezbędny do ożywienia 
europejskiej gospodarki, pobudzenia 
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności 
oraz zwiększenia zatrudnienia;

A. mając na uwadze, że sprawnie 
funkcjonujący i efektywny jednolity rynek 
oparty na koncepcji społecznej gospodarki 
rynkowej jest dziś bardziej niż 
kiedykolwiek niezbędny do ożywienia 
europejskiej gospodarki, pobudzenia 
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności 
oraz tworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 6
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. uwzględniając to, że sprawnie 
funkcjonujący jednolity rynek, wolny od 
barier i oparty na koncepcji społecznej 
gospodarki rynkowej, jest dziś bardziej niż 
kiedykolwiek niezbędny do ożywienia 
europejskiej gospodarki, pobudzenia 
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności 
oraz zwiększenia zatrudnienia;

A. mając na uwadze, że sprawnie 
funkcjonujący jednolity rynek, wolny od 
barier i oparty na koncepcji społecznej 
gospodarki rynkowej, jest dziś bardziej niż 
kiedykolwiek niezbędny do ożywienia 
europejskiej gospodarki, pobudzenia 
wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności, zapewnienia 
bezpiecznych produktów oraz tworzenia 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 7
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. uwzględniając to, że jednolity rynek B. mając na uwadze, że jednolity rynek 



PE500.429v02-00 6/64 AM\919323PL.doc

PL

odgrywa kluczową rolę w realizacji celów 
strategii „Europa 2020”;

odgrywa nieodzowną rolę w realizacji 
celów strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

Or. fr

Poprawka 8
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w swoim 
sprawozdaniu Mario Monti podkreśla, iż 
należy uzyskać poparcie obywateli Europy 
dla rynku wewnętrznego poprzez 
rozwiązywanie problemów związanych z 
wpływem jednolitego rynku na prawa 
socjalne;

Or. en

Poprawka 9
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. uwzględniając to, że po 20 latach od 
oficjalnego utworzenia jednolitego rynku 
nie został on jeszcze w pełni ukształtowany 
mimo przyjęcia ok. 1500 dyrektyw i ok. 
1000 rozporządzeń;

C. mając na uwadze, że po 20 latach od 
oficjalnego utworzenia jednolitego rynku 
nie został on jeszcze w pełni ukształtowany 
głównie dlatego, że państwa członkowskie 
nie dokonały całkowitej transpozycji lub 
nie wdrożyły około 1500 dyrektyw i około
1000 rozporządzeń;

Or. en
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Poprawka 10
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. uwzględniając pilną potrzebę 
wzmocnienia systemu zarządzania 
jednolitym rynkiem oraz sprawniejszego 
stosowania i egzekwowania regulujących 
go przepisów;

D. mając na uwadze pilną potrzebę 
wzmocnienia systemu zarządzania 
jednolitym rynkiem oraz sprawniejszego 
dokonywania transpozycji, stosowania i 
egzekwowania regulujących go przepisów;

Or. en

Poprawka 11
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

D a. mając na uwadze, że jednolity rynek 
musi zostać ukończony z pełną 
determinacją i w jak najkrótszym czasie, 
przy zachowaniu koniecznej równowagi 
między czynnikami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi;

Or. it

Poprawka 12
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt D b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

D b. mając na uwadze, że jednolity rynek 
nie może być oderwany od innych 
horyzontalnych strategii politycznych w 
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dziedzinach takich jak ochrona 
konsumentów i pracowników, prawa 
socjalne, ochrona środowiska i 
zrównoważony rozwój;

Or. it

Poprawka 13
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt D c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

D c. mając na uwadze, że pełna realizacja 
jednolitego rynku europejskiego stanowi 
podstawę do ukończenia procesu 
integracji politycznej i gospodarczej Unii 
Europejskiej i zapewnia niezbędne 
powiązanie między strefą euro a resztą 
Unii;

Or. it

Poprawka 14
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt D d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

D d. mając na uwadze, że jednolity rynek 
musi w pełni odgrywać swoją rolę, jaką 
jest promowanie wzrostu i zatrudnienia w 
celu stworzenia wysoce konkurencyjnej 
społecznej gospodarki rynkowej;

Or. it
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Poprawka 15
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. uwzględniając to, że mimo politycznych 
zobowiązań podjętych na najwyższym 
szczeblu oraz działań podejmowanych 
przez Komisję i państwa członkowskie 
średni deficyt transpozycji wzrósł z 0,7% 
w 2009 r. do 1,2% w lutym 2012 r.;

E. mając na uwadze, że mimo politycznych 
zobowiązań podjętych na najwyższym 
szczeblu oraz działań podejmowanych 
przez Komisję i państwa członkowskie 
średni deficyt transpozycji wzrósł z 0,7% 
w 2009 r. do 1,2% w lutym 2012 r., co jest 
niedopuszczalne oraz wzbudza nieufność 
do Unii w ogólności i do jednolitego rynku 
w szczególności;

Or. en

Poprawka 16
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. uwzględniając to, że mimo politycznych 
zobowiązań podjętych na najwyższym 
szczeblu oraz działań podejmowanych 
przez Komisję i państwa członkowskie 
średni deficyt transpozycji wzrósł z 0,7% 
w 2009 r. do 1,2% w lutym 2012 r.;

E. mając na uwadze, że mimo politycznych 
zobowiązań podjętych na najwyższym 
szczeblu oraz działań podejmowanych 
przez Komisję i państwa członkowskie 
średni deficyt transpozycji wzrósł z 0,7% 
w 2009 r. do 1,2% w lutym 2012 r., i – po 
pewnej poprawie w ostatnich miesiącach –
plasuje się obecnie na poziomie 0,9%;

Or. en

Poprawka 17
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

F. uwzględniając kluczowe znaczenie 
jednolitego rynku jako trzonu Unii oraz 
jego prawidłowego funkcjonowania 
będącego podstawą i ramami 
gospodarczego i społecznego ożywienia w 
Europie;

F. mając na uwadze kluczowe znaczenie 
jednolitego rynku jako trzonu Unii oraz 
jego prawidłowego funkcjonowania
będącego podstawą i ramami 
gospodarczego i społecznego ożywienia w 
Europie; mając na uwadze, że społeczne 
ożywienie można zagwarantować jedynie 
dzięki przestrzeganiu i ochronie praw 
socjalnych;

Or. en

Poprawka 18
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że należy 
zdecydowanie wspierać zobowiązanie 
Komisji do prowadzenia polityki zerowej 
tolerancji dla nieprzestrzegania przepisów 
dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym1;
__________________
1 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.

Or. en

Poprawka 19
Louis Grech

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

I. uwzględniając to, że silne przywództwo 
wszystkich instytucji europejskich oraz 
jasno określona odpowiedzialność 
polityczna po stronie państw 
członkowskich są nadal konieczne do 
wyeliminowania pozostałych ograniczeń 
swobód jednolitego rynku;

I. mając na uwadze, że strategia 
jednolitego rynku powinna być 
skoordynowana i oparta na 
pragmatycznym, kompleksowym i szeroko 
zakrojonym porozumieniu wspieranym 
przez wszystkie państwa członkowskie i 
instytucje europejskie; mając na uwadze, 
że silne przywództwo wszystkich instytucji 
europejskich oraz jasno określona 
odpowiedzialność polityczna po stronie 
państw członkowskich są nadal konieczne 
do wyeliminowania pozostałych 
ograniczeń swobód jednolitego rynku w 
celu przywrócenia wiarygodności 
jednolitego rynku i odzyskania 
pokładanego w nim zaufania;

Or. en

Poprawka 20
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. uwzględniając to, że silne przywództwo 
wszystkich instytucji europejskich oraz 
jasno określona odpowiedzialność 
polityczna po stronie państw 
członkowskich są nadal konieczne do 
wyeliminowania pozostałych ograniczeń 
swobód jednolitego rynku;

I. mając na uwadze, że silne przywództwo 
wszystkich instytucji europejskich oraz 
jasno określona odpowiedzialność 
polityczna po stronie państw 
członkowskich są nadal konieczne do 
pełnego wdrożenia i egzekwowania
dyrektyw i rozporządzeń dotyczących 
jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 21
Cornelis de Jong
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Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. uwzględniając to, że we wspomnianym 
sprawozdaniu z dnia 26 czerwca 2012 r. 
przewodniczący Rady Europejskiej 
podkreślił znaczenie pełnej zgodności z 
zasadami jednolitego rynku oraz 
otwartości i przejrzystości procesu 
rozbudowy unii gospodarczej i walutowej;

skreślony

Or. en

Poprawka 22
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. uwzględniając to, że aby wyeliminować 
ograniczenia dostępu i konkurencji
obecnie niezbędne są konkretne działania 
zarówno na szczeblu państw 
członkowskich, jak i na szczeblu unijnym,
a także zdecydowane reformy na rzecz 
rzeczywistej swobody przepływu towarów, 
osób, usług i kapitału w Europie;

K. mając na uwadze, że do pełnego 
urzeczywistnienia swobody przepływu 
towarów, osób, usług i kapitału w Unii
niezbędne są nadal konkretne działania 
zarówno na szczeblu państw 
członkowskich, jak i na szczeblu unijnym;

Or. en

Poprawka 23
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. uwzględniając to, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości w stosownych 

skreślony
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przypadkach, a zwłaszcza wtedy, gdy nie 
ma potrzeby zapewniania dodatkowej 
swobody przy wdrażaniu proponowanych 
unijnych przepisów, Komisja powinna 
decydować się raczej na rozporządzenia 
niż dyrektywy, jako preferowany 
instrument prawny regulujący kwestie 
związane z jednolitym rynkiem;

Or. en

Poprawka 24
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. uwzględniając to, że Komisja powinna 
rozważyć wprowadzenie na szczeblu 
państw członkowskich „testu jednolitego 
rynku” w celu ustalenia, czy nowe 
przepisy przyjęte na szczeblu krajowym 
mogą mieć negatywny wpływ na jednolity 
rynek; uwzględniając konieczność 
ewentualnego przeglądu dyrektywy 
98/34/WE w celu poszerzenia jej zakresu o 
usługi i inne sektory;

skreślony

Or. en

Poprawka 25
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. uwzględniając to, że Komisja powinna 
rozważyć wprowadzenie na szczeblu 
państw członkowskich „testu jednolitego 
rynku” w celu ustalenia, czy nowe przepisy 

N. mając na uwadze, że Komisja powinna 
rozważyć wprowadzenie na szczeblu 
państw członkowskich „testu jednolitego 
rynku” w celu ustalenia, czy nowe przepisy 
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przyjęte na szczeblu krajowym mogą mieć 
negatywny wpływ na jednolity rynek; 
uwzględniając konieczność ewentualnego 
przeglądu dyrektywy 98/34/WE w celu 
poszerzenia jej zakresu o usługi i inne 
sektory;

przyjęte na szczeblu krajowym mogą mieć 
negatywny wpływ na jednolity rynek; 
mając na uwadze konieczność 
przeprowadzenia ewentualnego przeglądu 
dyrektywy 98/34/WE, aby poszerzyć jej 
zakres o usługi i inne sektory, stworzyć 
instrument horyzontalny, wzmocnić 
obowiązkowy charakter w sytuacji, gdy 
Komisja przedkłada szczegółową opinię w 
sprawie projektu ustawy, oraz zapewnić 
zastosowanie tej dyrektywy w celu 
skorygowania niezadowalającego 
wdrażania prawodawstwa unijnego na 
szczeblu lokalnym;

Or. en

Poprawka 26
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. uwzględniając to, że Komisja powinna 
rozważyć wprowadzenie na szczeblu 
państw członkowskich „testu jednolitego 
rynku” w celu ustalenia, czy nowe przepisy 
przyjęte na szczeblu krajowym mogą mieć 
negatywny wpływ na jednolity rynek; 
uwzględniając konieczność ewentualnego 
przeglądu dyrektywy 98/34/WE w celu 
poszerzenia jej zakresu o usługi i inne 
sektory;

N. mając na uwadze, że Komisja powinna 
wprowadzić na szczeblu państw 
członkowskich „test jednolitego rynku” w 
celu ustalenia, czy nowe przepisy przyjęte 
na szczeblu krajowym mogą mieć 
negatywny wpływ na skuteczne 
funkcjonowanie jednolitego rynku; mając 
na uwadze konieczność ewentualnego 
przeglądu dyrektywy 98/34/WE w celu 
poszerzenia jej zakresu o usługi i inne 
sektory;

Or. en

Poprawka 27
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

O. uwzględniając konieczność, aby 
współpraca administracyjna między 
państwami członkowskimi przebiegała w 
sposób wydajny, skuteczny i opłacalny, tak 
jak ma to miejsce w przypadku systemu 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI);

O. mając na uwadze, że współpraca 
administracyjna między państwami 
członkowskimi musi przebiegać w sposób 
wydajny, skuteczny i opłacalny, tak jak ma 
to miejsce w przypadku systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI); 
mając na uwadze, że system IMI należy 
zawsze stosować również w innych 
dziedzinach, aby poprawić jego 
funkcjonalność i zmniejszyć biurokrację, 
zwiększyć przejrzystość i umożliwić 
wszystkim podmiotom działającym w 
ramach jednolitego rynku pełne 
wykorzystanie jego zalet;

Or. en

Poprawka 28
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. uwzględniając to, że państwa 
członkowskie powinny dokonywać spójnej 
transpozycji dyrektyw, przyjmować 
wszystkie nowe przepisy dotyczące 
unijnych aktów ustawodawczych wspólnie 
i jednocześnie, tak aby zapewnić, że 
transpozycja jest odzwierciedleniem 
kompromisu osiągniętego na szczeblu 
unijnym;

P. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie muszą dokonywać spójnej 
transpozycji dyrektyw, przyjmować 
wszystkie nowe przepisy dotyczące 
unijnych aktów ustawodawczych wspólnie 
i jednocześnie, tak aby zapewnić, że 
transpozycja jest odzwierciedleniem 
kompromisu osiągniętego na szczeblu 
unijnym, gdyż wadliwe wdrożenie i 
nieprzestrzeganie zgodności prowadzą do 
nieufności wobec Unii i zakłócają 
konkurencję na jednolitym rynku;

Or. en
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Poprawka 29
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. uwzględniając to, że państwa 
członkowskie powinny dokonywać spójnej 
transpozycji dyrektyw, przyjmować 
wszystkie nowe przepisy dotyczące 
unijnych aktów ustawodawczych wspólnie i 
jednocześnie, tak aby zapewnić, że 
transpozycja jest odzwierciedleniem 
kompromisu osiągniętego na szczeblu 
unijnym;

P. mając na uwadze, że wszystkie państwa 
członkowskie powinny dokonywać spójnej 
transpozycji wszystkich dyrektyw oraz
przyjmować wszystkie nowe przepisy 
dotyczące danego unijnego aktu 
ustawodawczego w pełni i jednocześnie, 
tak aby zapewnić, że transpozycja krajowa 
tego aktu jest odzwierciedleniem 
kompromisu osiągniętego na szczeblu 
unijnym;

Or. en

Poprawka 30
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Punkt P a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie powinny wymieniać 
informacje między sobą oraz z Komisją, 
aby ex ante móc wskazać nieprawidłową 
transpozycję i zapobiegać rozdrobnieniu;

Or. en

Poprawka 31
Sergio Gaetano Cofferati

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

P a. mając na uwadze, że niewłaściwa i 
opóźniona transpozycja dyrektyw 
uniemożliwia obywatelom i 
przedsiębiorstwom pełne czerpanie 
korzyści płynących z jednolitego rynku;

Or. it

Poprawka 32
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Punkt R preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

R. uwzględniając to, że dla zrozumienia 
krajowych mechanizmów stosowania 
prawa unijnego oraz utrzymujących się 
ograniczeń jednolitego rynku kluczowe 
znaczenie ma wymiana doświadczeń i 
sprawdzonych rozwiązań między 
państwami członkowskimi; uwzględniając 
to, że Komisja mogłaby zainicjować i 
koordynować sieć urzędników służby 
cywilnej odpowiedzialnych za wdrażanie 
wszystkich nowych przepisów unijnych 
(oprócz systemu SOLVIT), stanowiącą tym 
samym platformę wymiany informacji 
i wzajemnej oceny na rzecz ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi, w 
celu poprawy ogólnej jakości procesu 
wdrażania; uwzględniając to, że należy 
wspierać wymianę krajowych urzędników 
służby cywilnej odpowiedzialnych za 
wdrażanie prawa Unii między państwami 
członkowskimi w celu promowania 
lepszego przepływu informacji i 
sprawdzonych rozwiązań;

R. mając na uwadze, że dla zrozumienia 
krajowych mechanizmów stosowania 
prawa unijnego oraz utrzymujących się 
ograniczeń jednolitego rynku kluczowe 
znaczenie ma wymiana doświadczeń i 
sprawdzonych rozwiązań między 
państwami członkowskimi; mając na 
uwadze, że w celu wypełnienia podjętych 
zobowiązań dotyczących pomocy 
państwom członkowskim w transpozycji 
przepisów unijnych Komisja mogłaby 
zainicjować i koordynować sieć 
urzędników służby cywilnej 
odpowiedzialnych za wdrażanie 
wszystkich nowych przepisów unijnych 
(oprócz systemu SOLVIT), stanowiącą tym 
samym platformę wymiany informacji 
i wzajemnej oceny na rzecz ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi, w 
celu poprawy ogólnej jakości procesu 
wdrażania i rozwiązywania problemów 
napotykanych przez państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że należy 
wspierać wymianę krajowych urzędników 
służby cywilnej odpowiedzialnych za 
wdrażanie prawa Unii między państwami 
członkowskimi w celu promowania 
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lepszego przepływu informacji i 
sprawdzonych rozwiązań;

Or. en

Poprawka 33
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Punkt R preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

R. uwzględniając to, że dla zrozumienia 
krajowych mechanizmów stosowania 
prawa unijnego oraz utrzymujących się 
ograniczeń jednolitego rynku kluczowe 
znaczenie ma wymiana doświadczeń i 
sprawdzonych rozwiązań między 
państwami członkowskimi; uwzględniając 
to, że Komisja mogłaby zainicjować i 
koordynować sieć urzędników służby 
cywilnej odpowiedzialnych za wdrażanie 
wszystkich nowych przepisów unijnych 
(oprócz systemu SOLVIT), stanowiącą tym 
samym platformę wymiany informacji 
i wzajemnej oceny na rzecz ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi, w 
celu poprawy ogólnej jakości procesu 
wdrażania; uwzględniając to, że należy 
wspierać wymianę krajowych urzędników 
służby cywilnej odpowiedzialnych za 
wdrażanie prawa Unii między państwami 
członkowskimi w celu promowania 
lepszego przepływu informacji i 
sprawdzonych rozwiązań;

R. mając na uwadze, że dla zrozumienia 
krajowych mechanizmów stosowania 
prawa unijnego oraz utrzymujących się 
ograniczeń jednolitego rynku kluczowe 
znaczenie ma wymiana doświadczeń i 
sprawdzonych rozwiązań między 
państwami członkowskimi; mając na 
uwadze, że monitorowanie wdrażania 
przepisów Unii jest jedną z podstawowych 
kompetencji Komisji i jej urzędników; 
mając na uwadze, że Komisja mogłaby 
zainicjować i koordynować sieć 
urzędników służby cywilnej 
odpowiedzialnych za wdrażanie 
wszystkich nowych przepisów unijnych 
(oprócz systemu SOLVIT), stanowiącą tym 
samym platformę wymiany informacji 
i wzajemnej oceny na rzecz ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi, w 
celu poprawy ogólnej jakości procesu 
wdrażania; mając na uwadze, że należy 
wspierać wymianę krajowych urzędników 
służby cywilnej odpowiedzialnych za 
wdrażanie prawa Unii między państwami 
członkowskimi w celu promowania 
lepszego przepływu informacji i 
sprawdzonych rozwiązań;

Or. en
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Poprawka 34
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Punkt S preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

S. uwzględniając to, że czysto ilościowe 
dane statystyczne dotyczące wdrażania 
prawodawstwa w zakresie jednolitego 
rynku nie pozwalają na ocenę jakości 
wdrożenia i konkretnego wpływu 
poszczególnych kluczowych instrumentów 
na jednolity rynek; uwzględniając to, że w 
związku z powyższym konieczna jest 
polityczna i jakościowa ocena wdrożenia i 
postępów jednolitego rynku, zwłaszcza pod 
względem gospodarczego znaczenia 
nowego prawodawstwa Unii w zakresie 
jednolitego rynku;

S. mając na uwadze, że czysto ilościowe 
dane statystyczne dotyczące wdrażania 
prawodawstwa w zakresie jednolitego 
rynku nie pozwalają na ocenę jakości 
wdrożenia i konkretnego wpływu 
poszczególnych kluczowych instrumentów 
na jednolity rynek; mając na uwadze, że w 
związku z powyższym konieczna jest 
polityczna i jakościowa ocena wdrożenia i 
postępów jednolitego rynku, zwłaszcza pod 
względem gospodarczego znaczenia 
nowych przepisów Unii w zakresie 
jednolitego rynku i stosowania przepisów 
już obowiązujących;

Or. en

Poprawka 35
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Punkt T preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

T. uwzględniając to, że przy tego typu 
ocenie należy odróżniać brak transpozycji 
(stanowiący łatwe do stwierdzenia 
uchybienie państwa członkowskiego) od 
ewentualnego braku zgodności (który 
może wynikać z odmiennej wykładni i 
rozumienia prawa Unii); uwzględniając
postanowienia Traktatów, zgodnie z 
którymi ostateczne, publiczne stwierdzenie 
braku zgodności prawa krajowego z 
prawem Unii należy wyłącznie do 
kompetencji Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej; uwzględniając to, że 

T. mając na uwadze, że przy tego typu 
ocenie należy odróżniać brak transpozycji 
(stanowiący łatwe do stwierdzenia 
uchybienie państwa członkowskiego) od 
ewentualnego braku zgodności (który 
może wynikać z odmiennej wykładni i 
rozumienia prawa Unii); mając na uwadze
postanowienia Traktatów, zgodnie z 
którymi ostateczne, publiczne stwierdzenie 
braku zgodności prawa krajowego z 
prawem Unii należy wyłącznie do 
kompetencji Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej; mając na uwadze, że w 
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Parlament Europejski powinien raz w roku 
otrzymywać wykaz unijnych przepisów, 
które w danym państwie członkowskim nie 
zostały przetransponowane lub zostały 
przetransponowane w sposób niewłaściwy;

związku z tym żadna inna instytucja nie 
może stwierdzić takiego braku zgodności; 
mając na uwadze, że Parlament Europejski 
powinien raz w roku otrzymywać wykaz 
unijnych przepisów, które w danym 
państwie członkowskim nie zostały 
przetransponowane lub zostały 
przetransponowane w sposób niewłaściwy;

Or. en

Poprawka 36
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt U a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

U a. mając na uwadze, że w związku z 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
wielokrotnie ujawniono szereg ograniczeń 
związanych ze zdolnością do spełniania 
oczekiwań konsumatorów indywidualnych 
i przedsiębiorstw, i że konieczne byłoby 
ustanowienie jednolitego instrumentu 
dochodzenia roszczeń na szczeblu 
unijnym, który byłby szybki i dostępny 
finansowo;

Or. it

Poprawka 37
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt V preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

V. uwzględniając to, że państwa 
członkowskie i Rada Europejska powinny 
w związku z powyższym kontynuować 

skreślony
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prace nad dalszym usprawnianiem 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
w ramach przyszłych przeglądów TFUE; 
uwzględniając to, że w tym kontekście 
należy rozważyć wprowadzenie 
przyspieszonych postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wynikającym z przepisów 
dotyczących jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 38
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Punkt V preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

V. uwzględniając to, że państwa 
członkowskie i Rada Europejska powinny 
w związku z powyższym kontynuować 
prace nad dalszym usprawnianiem 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
w ramach przyszłych przeglądów TFUE; 
uwzględniając to, że w tym kontekście 
należy rozważyć wprowadzenie 
przyspieszonych postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wynikającym z przepisów 
dotyczących jednolitego rynku;

V. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie i Rada Europejska powinny 
w związku z powyższym kontynuować 
prace nad dalszym usprawnianiem 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
w ramach przyszłych przeglądów TFUE; 
mając na uwadze, że w tym kontekście 
można rozważyć wprowadzenie 
przyspieszonych postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wynikającym z przepisów 
dotyczących jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 39
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Punkt W preambuły



PE500.429v02-00 22/64 AM\919323PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

W. uwzględniając to, że wykorzystanie 
projektu „EU Pilot” przynosi pozytywne 
wyniki w zapewnianiu właściwego 
stosowania prawa Unii i dostarcza 
szybszych rozwiązań problemów, z jakimi 
borykają się obywatele i przedsiębiorstwa; 
uwzględniając to, że Komisja powinna 
zatem wspierać wykorzystanie projektu 
„EU Pilot” i dalej zwiększać jego 
skuteczność;

W. mając na uwadze, że wykorzystanie 
projektu „EU Pilot” przynosi pozytywne 
wyniki w zapewnianiu właściwego 
stosowania prawa Unii i dostarcza 
szybszych rozwiązań problemów, z jakimi 
borykają się obywatele i przedsiębiorstwa; 
mając na uwadze, że Komisja powinna 
zatem wspierać wykorzystanie projektu 
„EU Pilot” i dalej zwiększać jego 
skuteczność, aby lepiej wykrywać i 
korygować uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego wynikającym z 
przepisów dotyczących jednolitego rynku, 
bez konieczności uciekania się do 
czasochłonnych postępowań w sprawie 
uchybienia;

Or. en

Poprawka 40
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Punkt X preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

X. uwzględniając to, że Komisja powinna
wzmocnić swoje działania na rzecz 
zapewnienia właściwego wdrożenia i 
egzekwowania wszystkich przyjętych 
przepisów w państwach członkowskich, 
szybciej reagować na zgłoszenia i skargi w 
sprawie niewłaściwego wdrożenia prawa 
UE oraz podjąć w stosownym czasie 
niezbędne kroki w celu wyeliminowania 
istniejących rozbieżności;

X. mając na uwadze, że Komisja musi
wzmocnić swoje działania na rzecz 
zapewnienia właściwego wdrożenia i 
egzekwowania wszystkich przyjętych 
przepisów w państwach członkowskich, 
szybciej reagować na zgłoszenia i skargi w 
sprawie niewłaściwego wdrożenia prawa 
UE oraz podjąć w stosownym czasie 
niezbędne kroki w celu wyeliminowania 
istniejących rozbieżności;

Or. en
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Poprawka 41
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Punkt X preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

X. uwzględniając to, że Komisja powinna 
wzmocnić swoje działania na rzecz 
zapewnienia właściwego wdrożenia i 
egzekwowania wszystkich przyjętych 
przepisów w państwach członkowskich, 
szybciej reagować na zgłoszenia i skargi w 
sprawie niewłaściwego wdrożenia prawa 
UE oraz podjąć w stosownym czasie
niezbędne kroki w celu wyeliminowania 
istniejących rozbieżności;

X. mając na uwadze, że Komisja powinna 
wzmocnić swoje działania na rzecz 
zapewnienia właściwego wdrożenia i 
egzekwowania wszystkich przyjętych 
przepisów w państwach członkowskich, 
szybciej reagować na zgłoszenia i skargi w 
sprawie niewłaściwego wdrożenia prawa 
UE oraz podjąć niezbędne kroki w celu 
wyeliminowania istniejących rozbieżności;

Or. en

Poprawka 42
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Punkt Z preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Z. uwzględniając to, że ogólnounijne 
przeglądy (ang. EU-sweeps), czyli 
działania monitorujące koordynowane 
przez Komisję i w tym samym czasie 
realizowane w państwach członkowskich 
przez stosowne organy krajowe, okazały 
się pomocnym narzędziem 
umożliwiającym Komisji i państwom 
członkowskim wspólne monitorowanie 
stosowania przetransponowanych
przepisów dotyczących jednolitego rynku 
w państwach członkowskich; 
uwzględniając w związku z powyższym, że 
Komisja powinna zaproponować 
państwom członkowskim szersze 
wykorzystanie ogólnounijnych przeglądów 
w celu ułatwienia nadzoru, zwłaszcza 

Z. mając na uwadze, że ogólnounijne 
przeglądy (ang. EU-sweeps), czyli 
działania monitorujące koordynowane 
przez Komisję i w tym samym czasie 
realizowane w państwach członkowskich 
przez stosowne organy krajowe, okazały 
się pomocnym narzędziem 
umożliwiającym Komisji i państwom 
członkowskim wspólne monitorowanie 
stosowania obowiązujących przepisów 
dotyczących jednolitego rynku w 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze w związku z powyższym, że 
Komisja powinna zaproponować 
państwom członkowskim szersze 
wykorzystanie ogólnounijnych przeglądów 
w celu ułatwienia nadzoru, zwłaszcza 
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nadzoru realizowanego przez organy 
krajowe słabiej wyposażone i mniej 
przygotowane;

nadzoru realizowanego przez organy 
krajowe słabiej wyposażone i mniej 
przygotowane;

Or. en

Poprawka 43
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Punkt Z preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Z. uwzględniając to, że ogólnounijne 
przeglądy (ang. EU-sweeps), czyli 
działania monitorujące koordynowane 
przez Komisję i w tym samym czasie 
realizowane w państwach członkowskich 
przez stosowne organy krajowe, okazały 
się pomocnym narzędziem 
umożliwiającym Komisji i państwom 
członkowskim wspólne monitorowanie 
stosowania przetransponowanych 
przepisów dotyczących jednolitego rynku 
w państwach członkowskich; 
uwzględniając w związku z powyższym, że 
Komisja powinna zaproponować 
państwom członkowskim szersze 
wykorzystanie ogólnounijnych przeglądów 
w celu ułatwienia nadzoru, zwłaszcza 
nadzoru realizowanego przez organy 
krajowe słabiej wyposażone i mniej 
przygotowane;

Z. mając na uwadze, że ogólnounijne 
przeglądy (ang. EU-sweeps), czyli 
działania monitorujące koordynowane 
przez Komisję i w tym samym czasie 
realizowane w państwach członkowskich 
przez stosowne organy krajowe, okazały 
się pomocnym narzędziem 
umożliwiającym Komisji i państwom 
członkowskim wspólne monitorowanie 
stosowania przetransponowanych 
przepisów dotyczących jednolitego rynku 
w państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że dzięki najnowszym 
ogólnounijnym przeglądom stwierdzono 
na przykład niski poziom zgodności z 
przepisami o ochronie konsumentów w 
sektorze bankowym w całej Unii; mając 
na uwadze w związku z powyższym, że 
Komisja powinna zaproponować 
państwom członkowskim szersze 
wykorzystanie ogólnounijnych przeglądów 
w celu ułatwienia nadzoru, zwłaszcza 
nadzoru realizowanego przez organy 
krajowe słabiej wyposażone i mniej 
przygotowane; mając na uwadze, że 
należy rozważyć koordynowanie działań 
prowadzononych w ramach 
ogólnounijnych przeglądów w innych 
obszarach oraz rozszerzenie ich także na 
produkty i usługi, które nie są dostępne 
online;
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Or. en

Poprawka 44
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle

Projekt rezolucji
Podtytuł 4 a (nowy) ( następujący po punkcie Z preambuły)

Projekt rezolucji Poprawka

Akty o jednolitym rynku

Or. en

Poprawka 45
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle

Projekt rezolucji
Punkt Z a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Za. mając na uwadze, że akty o jednolitym 
rynku są częścią działań na rzecz 
wzmocnienia zarządzania jednolitym 
rynkiem poprzez poprawę i lepszą 
koordynację zwłaszcza etapu 
przedlegislacyjnego;

Or. en

Poprawka 46
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle

Projekt rezolucji
Punkt Z b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Zb. mając na uwadze, że Akt o jednolitym 
rynku I stanowił istotną przekrojową 
strategię zmierzającą do usunięcia 
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głównych niedociągnięć utrzymujących 
się na jednolitym rynku; mając na 
uwadze, że we wspomnianym planie 
działania określono w sposób 
horyzontalny konkretne środki 
ustawodawcze i nieustawodawcze zdolne 
do uwolnienia niewykorzystanego 
potencjału w zakresie wzrostu 
gospodarczego i usunięcia przeszkód na 
drodze do jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 47
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle

Projekt rezolucji
Punkt Z c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Zc. mając na uwadze, że w akcie o 
jednolitym rynku II podejście to jest 
kontynuowane poprzez wskazanie – jako 
czterech kierunków przyszłego rozwoju –
zintegrowanych sieci, mobilności 
obywateli i przedsiębiorstw, gospodarki 
cyfrowej i przedsiębiorczości społecznej, 
jak również zaufania konsumentów; 
mając na uwadze, że Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
dokonać szczegółowej oceny wszystkich 
planowanych środków i ich potencjału w 
zakresie osiągnięcia wysoce 
konkurencyjnej społecznej gospodarki 
rynkowej, a także powinny dążyć do ich 
szybkiego przyjęcia i wdrożenia;

Or. en

Poprawka 48
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle
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Projekt rezolucji
Punkt Z d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Zd. mając na uwadze, że w ramach 
podejścia horyzontalnego w przyszłości 
należy zająć się ukończeniem tworzenia 
jednolitego rynku cyfrowego, aby 
umożliwić obywatelom pełne korzystanie z 
rozwiązań cyfrowych i zapewnić 
przedsiębiorstwom w Unii 
konkurencyjność;

Or. en

Poprawka 49
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt Z a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Z a. mając na uwadze, że należy z 
pewnością pozytywnie postrzegać 
przedstawianie Aktów o jednolitym rynku 
w sposób cykliczny, ponieważ pozwala to 
na regularne wyznaczanie i omawianie 
priorytetów na rzecz rozwoju rynku 
wewnętrznego;

Or. it

Poprawka 50
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt Z b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Z b. mając na uwadze, że we wnioskach 
przedstawionych przez Komisję zauważyć 
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można pewne postępy, lecz że konieczne 
są dalsze wysiłki służące stworzeniu wizji 
przyszłości i poszerzeniu perspektywy;

Or. it

Poprawka 51
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt Z c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Z c. mając na uwadze, że Akt o jednolitym 
rynku powinien dotyczyć problemów 
społeczno-gospodarczych w UE i 
promować rynek w służbie obywateli;

Or. it

Poprawka 52
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt Z d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Z d. mając na uwadze, że w Akcie o 
jednolitym rynku II zawarty jest słuszny 
wniosek na rzecz zapewnienia każdemu 
obywatelowi prawa dostępu do 
podstawowego konta bankowego oraz że 
wniosek ten musi zostać realizowany przy 
pomocy instrumentu prawnego;

Or. it

Poprawka 53
Sergio Gaetano Cofferati
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Projekt rezolucji
Punkt Z e preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Z e. mając na uwadze, że wniosek 
dotyczący przeglądu dyrektywy o usługach 
płatniczych oraz inicjatywa ustawodawcza 
w zakresie wielostronnych opłat 
bankowych są słuszne i przyczynią się do 
stworzenia europejskiego rynku płatności 
elektronicznych, promującego interesy i 
chroniącego prawa konsumentów, który 
byłby mniej rozproszony, bardziej otwarty 
i konkurencyjny;

Or. it

Poprawka 54
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt Z f preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Z f. mając na uwadze, że pomysł 
zaproponowania środków na rzecz 
ułatwienia długoterminowych inwestycji w 
gospodarkę realną idzie w dobrym 
kierunku, zarówno w zakresie tworzenia 
skutecznych bodźców i zachęt na rzecz 
wzrostu, jak i w zakresie zabezpieczenia 
oszczędności prywatnych;

Or. it

Poprawka 55
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt Z g preambuły (nowy)



PE500.429v02-00 30/64 AM\919323PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

Z g. mając na uwadze, że Komisja 
powinna w pierwszej kolejności podjąć 
działania odnośnie do wniosków już 
zawartych w Akcie o jednolitym rynku, w 
szczególności dotyczących dochodzenia 
roszczeń zbiorowych, horyzontalnego 
instrumentu nadzoru rynkowego, 
przejrzystości opłat bankowych i 
informacji innych niż finansowe 
dostarczanych przez przedsiębiorstwa;

Or. it

Poprawka 56
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt AA preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AA. uwzględniając to, że Komisja 
proponuje skupienie swoich działań na 
określonych głównych obszarach i 
instrumentach; uwzględniając jednak to, że 
osiągnięcie wymiernych postępów w 
stosowaniu przepisów dotyczących 
jednolitego rynku wymaga większego 
skupienia się na ograniczonej liczbie 
instrumentów i działań; uwzględniając to, 
że do najważniejszych głównych obszarów 
należy jednolity rynek cyfrowy, energetyka 
i zamówienia publiczne; uwzględniając to, 
że wspomniane główne obszary 
i instrumenty można poddawać ocenie raz 
w roku, tak aby odpowiednio 
odzwierciedlić i uwzględnić bieżące 
zmiany zachodzące w państwach 
członkowskich oraz procesy decyzyjne 
między instytucjami Unii, w szczególności 
zaś obszary mające znaczenie gospodarcze 
zgodnie z oceną naukową – dla jednolitego 
rynku;

AA. mając na uwadze, że Komisja 
proponuje skupienie swoich działań na 
określonych głównych obszarach i 
instrumentach; mając jednak na uwadze, że 
osiągnięcie wymiernych postępów w 
stosowaniu przepisów dotyczących 
jednolitego rynku wymaga większego 
skupienia się na ograniczonej liczbie 
instrumentów i działań; mając na uwadze, 
że do najważniejszych głównych obszarów 
należą pozostałe kwestie odnoszące się do 
praw socjalnych i działań zbiorowych,
jednolitego rynku cyfrowego, energetyki i
zamówień publicznych; mając na uwadze, 
że wspomniane główne obszary 
i instrumenty można poddawać ocenie raz 
w roku, tak aby odpowiednio 
odzwierciedlić i uwzględnić bieżące 
zmiany zachodzące w państwach 
członkowskich oraz procesy decyzyjne 
między instytucjami Unii, w szczególności 
zaś obszary mające znaczenie gospodarcze 
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zgodnie z oceną naukową – dla jednolitego 
rynku;

Or. en

Poprawka 57
Louis Grech

Projekt rezolucji
Punkt AA preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AA. uwzględniając to, że Komisja 
proponuje skupienie swoich działań na 
określonych głównych obszarach i 
instrumentach; uwzględniając jednak to, że 
osiągnięcie wymiernych postępów w 
stosowaniu przepisów dotyczących 
jednolitego rynku wymaga większego 
skupienia się na ograniczonej liczbie 
instrumentów i działań; uwzględniając to, 
że do najważniejszych głównych obszarów 
należy jednolity rynek cyfrowy, energetyka 
i zamówienia publiczne; uwzględniając to, 
że wspomniane główne obszary 
i instrumenty można poddawać ocenie raz 
w roku, tak aby odpowiednio 
odzwierciedlić i uwzględnić bieżące 
zmiany zachodzące w państwach 
członkowskich oraz procesy decyzyjne 
między instytucjami Unii, w szczególności 
zaś obszary mające znaczenie gospodarcze 
zgodnie z oceną naukową – dla jednolitego 
rynku;

AA. mając na uwadze, że Komisja 
proponuje skupienie swoich działań na 
określonych głównych obszarach i 
instrumentach; mając jednak na uwadze, że 
osiągnięcie wymiernych postępów w 
stosowaniu przepisów dotyczących 
jednolitego rynku wymaga większego 
skupienia się na ograniczonej liczbie 
instrumentów i działań; mając na uwadze, 
że do najważniejszych głównych obszarów 
należy jednolity rynek cyfrowy, sektor 
usług, energetyka, zamówienia publiczne 
oraz badania i innowacje; mając na 
uwadze, że wspomniane główne obszary 
i instrumenty można poddawać ocenie raz 
w roku, tak aby odpowiednio 
odzwierciedlić i uwzględnić bieżące 
zmiany zachodzące w państwach 
członkowskich oraz procesy decyzyjne 
między instytucjami Unii, w szczególności 
zaś obszary mające znaczenie gospodarcze 
zgodnie z oceną naukową – dla jednolitego 
rynku;

Or. en

Poprawka 58
Constance Le Grip, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Punkt AA preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

AA. uwzględniając to, że Komisja 
proponuje skupienie swoich działań na 
określonych głównych obszarach i 
instrumentach; uwzględniając jednak to, że 
osiągnięcie wymiernych postępów w 
stosowaniu przepisów dotyczących 
jednolitego rynku wymaga większego 
skupienia się na ograniczonej liczbie 
instrumentów i działań; uwzględniając to, 
że do najważniejszych głównych obszarów 
należy jednolity rynek cyfrowy, energetyka 
i zamówienia publiczne; uwzględniając to, 
że wspomniane główne obszary 
i instrumenty można poddawać ocenie raz 
w roku, tak aby odpowiednio 
odzwierciedlić i uwzględnić bieżące 
zmiany zachodzące w państwach 
członkowskich oraz procesy decyzyjne 
między instytucjami Unii, w szczególności 
zaś obszary mające znaczenie gospodarcze 
zgodnie z oceną naukową – dla jednolitego 
rynku;

AA. mając na uwadze, że Komisja 
proponuje skupienie swoich działań na 
określonych głównych obszarach i 
instrumentach; mając jednak na uwadze, że 
osiągnięcie wymiernych postępów w 
stosowaniu przepisów dotyczących 
jednolitego rynku wymaga większego 
skupienia się na ograniczonej liczbie 
instrumentów i działań; mając na uwadze, 
że do najważniejszych głównych obszarów 
należy jednolity rynek cyfrowy, 
energetyka, zamówienia publiczne oraz 
zwiększenie mobilności obywateli i 
fachowców; mając na uwadze, że 
wspomniane główne obszary i instrumenty 
można poddawać ocenie raz w roku, tak 
aby odpowiednio odzwierciedlić 
i uwzględnić bieżące zmiany zachodzące w 
państwach członkowskich oraz procesy 
decyzyjne między instytucjami Unii, w 
szczególności zaś obszary mające 
znaczenie gospodarcze zgodnie z oceną 
naukową – dla jednolitego rynku;

Or. fr

Poprawka 59
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AA a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AA a. mając na uwadze, że słuszne jest 
opracowanie metodologii służącej 
określeniu kluczowych sektorów, w 
których należy pogłębić rynek wewnętrzny 
i że konieczne jest dokonywanie jej 
regularnego przeglądu uwzględniającego 
cele i potencjał w zakresie wzrostu; 

Or. it
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Poprawka 60
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AA b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AA b. mając na uwadze, że pozostaje 
jeszcze wiele do zrobienia w sektorze 
usług, począwszy od pełnego wdrożenia 
dyrektywy usługowej wraz z należytym 
uwzględnieniem praw pracowników;

Or. it

Poprawka 61
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AA c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AA c. mając na uwadze, ze należy podjąć 
dalsze kroki w kierunku stworzenia 
regulacji w zakresie usług finansowych, 
które zapewniłyby konsumentom 
odpowiednie informacje i ochronę, 
umożliwiłyby dokonanie przejrzystej oceny 
produktów finansowych, zwłaszcza tych z 
którymi wiąże się ryzyko, i dostarczyłyby 
alternatywnych rozwiązań w zakresie 
sporów i dochodzenia roszczeń 
zbiorowych, zapewniających 
konsumentom rzeczywiste odszkodowania 
i zwroty kosztów;

Or. it

Poprawka 62
Sergio Gaetano Cofferati
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Projekt rezolucji
Punkt AA d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AA d. mając na uwadze, że zintegrowana, 
interoperacyjna i dostępna europejska 
infrastruktura transportowa jest 
niezbędnym elementem, aby zapewnić 
skuteczne funkcjonowanie i 
konkurencyjność jednolitego rynku; 

Or. it

Poprawka 63
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AA e preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AA e. mając na uwadze, że utworzenie 
wewnętrznego rynku energii jest 
elementem strategicznym pozwalającym 
na zmniejszenie zależności od 
zewnętrznych dostaw, niezbędnym do 
uzyskania wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjności przedsiębiorstw i do 
obniżenia cen dla obywateli;

Or. it

Poprawka 64
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AA f preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AA f. mając na uwadze, że jednolity rynek 
cyfrowy wymaga dodatkowego impulsu i 
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że wewnątrz tego rynku należy zapewnić i 
aktualizować mechanizmy przejrzystości i 
ochrony konsumentów, również w celu 
wzmocnienia ich zaufania do nowych 
środków;  

Or. it

Poprawka 65
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AA g preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AA g. mając na uwadze, że ambitna 
europejska polityka przemysłowa jest 
niezbędnym elementem pozwalającym na 
wzmocnienie gospodarki realnej oraz 
wspieranie zrównoważonego rozwoju wraz 
z zatrudnieniem i że w związku z tym 
należy ją również umieścić wśród 
kluczowych sektorów, na których należy 
skupić uwagę;

Or. it

Poprawka 66
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AA h preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AA h. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie i instytucje UE powinny 
koncentrować się na przyjęciu i szybkim 
wykonaniu środków prawnych 
związanych z kluczowymi sektorami, 
niezbędnych dla wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy, jak zostało to 
podkreślone w Pakcie na rzecz wzrostu 
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gospodarczego i zatrudnienia;

Or. it

Poprawka 67
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AA i preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AA i. mając na uwadze, że Europejczycy 
jeszcze w pełni nie wykorzystali potencjału 
jednolitego rynku w wielu sektorach, w 
szczególności w zakresie swobodnego 
przepływu osób i pracowników;

Or. it

Poprawka 68
Louis Grech

Projekt rezolucji
Punkt AB preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AB. uwzględniając to, że należy zachęcić 
europejskich obywateli i przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, 
we wszystkich państwach członkowskich 
do przedstawienia propozycji w sprawie 
sposobów pełnej realizacji jednolitego 
rynku oraz że w tym celu należy zachęcić 
wszystkie instytucje do przeprowadzenia 
konsultacji społecznych i debat;

AB. mając na uwadze, że należy zachęcić 
europejskich obywateli i przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, 
we wszystkich państwach członkowskich 
do przedstawienia propozycji w sprawie 
sposobów pełnej realizacji jednolitego 
rynku oraz że należy zachęcić wszystkie 
instytucje do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych i i prowadzenia dialogu ze 
społeczeństwem obywatelskim w celu 
zagwarantowania, że potrzeby obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw będą 
odpowiednio brane pod uwagę i że 
proponowane strategie polityczne 
zapewnią obywatelom wartość dodaną;
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Or. en

Poprawka 69
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Punkt AB preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AB. uwzględniając to, że należy zachęcić 
europejskich obywateli i przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, 
we wszystkich państwach członkowskich 
do przedstawienia propozycji w sprawie 
sposobów pełnej realizacji jednolitego 
rynku oraz że w tym celu należy zachęcić 
wszystkie instytucje do przeprowadzenia 
konsultacji społecznych i debat; 

AB. mając na uwadze, że należy zachęcić 
europejskich obywateli, przede wszystkim 
studentów i fachowców, przedsiębiorców, 
w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, we 
wszystkich państwach członkowskich do 
przedstawienia propozycji w sprawie 
sposobów pełnej realizacji jednolitego 
rynku oraz że w tym celu należy zachęcić 
wszystkie instytucje do przeprowadzenia 
konsultacji społecznych i debat; 

Or. fr

Poprawka 70
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Punkt AB preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AB. uwzględniając to, że należy zachęcić 
europejskich obywateli i przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa,
we wszystkich państwach członkowskich 
do przedstawienia propozycji w sprawie 
sposobów pełnej realizacji jednolitego 
rynku oraz że w tym celu należy zachęcić 
wszystkie instytucje do przeprowadzenia 
konsultacji społecznych i debat;

AB. uwzględniając to, że należy zachęcić 
europejskich obywateli i przedsiębiorstwa 
we wszystkich państwach członkowskich 
do przedstawienia propozycji w sprawie 
sposobów pełnej realizacji jednolitego 
rynku oraz że w tym celu należy zachęcić 
wszystkie instytucje do przeprowadzenia 
konsultacji społecznych i debat;

Or. en
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Poprawka 71
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AB a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AB a. mając na uwadze, że w centrum 
jednolitego rynku muszą znajdować się 
prawa wszystkich podmiotów, nie tylko 
kiedy te podmioty występują jako 
konsumenci lub przedsiębiorstwa, ale 
również jako obywatele i pracownicy;

Or. it

Poprawka 72
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AB a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AB b. mając na uwadze znaczenie 
większego i wcześniejszego 
zaangażowania partnerów społecznych 
oraz wszystkich zainteresowanych 
podmiotów w opracowywanie, 
przyjmowanie, wprowadzanie w życie oraz 
monitorowanie działań podejmowanych 
w celu pobudzania wzrostu i zwiększania 
praw obywatelskich na jednolitym rynku;

Or. it

Poprawka 73
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AB c preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

AB c. mając na uwadze, że w ramach 
strategii na rzecz jednolitego rynku należy 
poprawić dobrobyt społeczny i prawa 
pracowników oraz zagwarantować 
wszystkim Europejczykom sprawiedliwe 
warunki pracy;

Or. it

Poprawka 74
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AB d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AB d. mając na uwadze, że dialog z 
partnerami społecznymi i społeczeństwem 
obywatelskim jest podstawowym 
warunkiem przywrócenia zaufania do 
jednolitego rynku i że konieczne są 
również nowe pomysły, oparte również na 
formach uczestnictwa przez internet i 
praktykowaniu demokracji elektronicznej, 
mających na celu skuteczną poprawę tego 
dialogu;

Or. it

Poprawka 75
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AC a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AC a. mając na uwadze, że poprawa ram 
zarządzania gospodarczego powinna 
opierać się na szeregu wzajemnie 
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powiązanych i wzajemnie spójnych 
strategii politycznych wspierających 
wzrost i zatrudnienie i że pełny rozwój 
rynku wewnętrznego jest niezbędnym do 
tego elementem;

Or. it

Poprawka 76
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AC b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AC b. mając na uwadze, że Komisja 
powinna monitorować ukończenie 
tworzenia jednolitego rynku i skuteczne 
wprowadzanie w życie środków prawnych 
w tym zakresie w kontekście realizacji 
rocznego cyklu europejskiego semestru, 
przy uwzględnieniu corocznej kontroli w 
zakresie zarządzania i mechanizmów 
sprawozdawczych dotyczących tabeli 
wyników; mając ponadto na uwadze, że w 
ramach corocznej kontroli należy ocenić 
korzyści, jakie jednolity rynek zapewnia 
konsumentom i przedsiębiorstwom oraz 
wzkazać przeszkody dla jego 
funkcjonowania;

Or. it

Poprawka 77
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AC c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AC c. mając na uwadze, że każde 
wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej 
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powinno być poświęcone ocenie stanu 
jednolitego rynku, która to ocena 
opierałaby się na procesie 
monitorowania;

Or. it

Poprawka 78
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Punkt AD preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AD. uwzględniając to, że właściwe jest 
rozpatrywanie każdego państwa 
członkowskiego indywidualnie, co 
pozwala na stwierdzenie braków w 
zakresie transpozycji, wdrożenia 
i stosowania przepisów oraz 
przedstawienie sposobu zaradzenia tym 
brakom w zaleceniach dla poszczególnych 
krajów;

AD. mając na uwadze, że właściwe jest 
rozpatrywanie każdego państwa 
członkowskiego indywidualnie, co 
pozwala na stwierdzenie braków w 
zakresie transpozycji, wdrożenia 
i stosowania przepisów oraz – gdy poparte 
jest to silnymi dowodami gospodarczymi –
przedstawienie sposobu zaradzenia tym 
brakom w zaleceniach dla poszczególnych 
krajów;

Or. en

Poprawka 79
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Punkt AD preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AD. uwzględniając to, że właściwe jest 
rozpatrywanie każdego państwa 
członkowskiego indywidualnie, co 
pozwala na stwierdzenie braków w 
zakresie transpozycji, wdrożenia 
i stosowania przepisów oraz 
przedstawienie sposobu zaradzenia tym 
brakom w zaleceniach dla poszczególnych 

AD. mając na uwadze, że właściwe jest 
rozpatrywanie każdego państwa 
członkowskiego indywidualnie, w coraz 
bliższym porozumieniu z parlamentami 
narodowymi, co pozwala na stwierdzenie 
braków w zakresie transpozycji, wdrożenia 
i stosowania przepisów oraz 
przedstawienie sposobu zaradzenia tym 
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krajów; brakom w zaleceniach dla poszczególnych 
krajów;

Or. fr

Poprawka 80
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AD a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AD a. mając na uwadze, że realizacja 
celów strategii UE 2020, do której musi 
dążyć europejski semestr, zależy od 
pełnego rozwoju potencjału jednolitego 
rynku, od zaangażowania Unii 
Europejskiej jako całości i od skutecznego 
współuczestnictwa państw członkowskich;

Or. it

Poprawka 81
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AD b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AD b. mając na uwadze, że europejski 
semestr musi być jeszcze bardziej 
systematycznie powiązany z obecnie 
realizowanymi inicjatywami Unii 
Europejskiej i musi uwzględniać 
ukończenie tworzenia jednolitego rynku w 
celu zapewnienia spójności europejskiej 
polityki gospodarczej, w szczególności w 
celu zapewnienia niezbędnej zbieżności 
między krajami należącymi i 
nienależącymi do strefy euro;

Or. it
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Poprawka 82
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AD c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AD c. mając na uwadze, ze jakość 
krajowych programów reform w ramach 
europejskiego semestru znacznie się różni 
pod względem konkretności, 
przejrzystości, wykonalności i 
kompletności i że wkład ten powinien być 
pogłębiony, ulepszony i wystarczająco 
ambitny do osiągnięcia celów w zakresie 
integracji gospodarczej i ukończenia 
tworzenia rynku wewnętrznego;

Or. it

Poprawka 83
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AD d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AD d. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie powinny dostarczać 
możliwie jak najbardziej szczegółowych 
informacji również na temat sposobów 
stosowania i wdrażania przepisów w 
kluczowych sektorach rynku 
wewnętrznego;

Or. it

Poprawka 84
Sergio Gaetano Cofferati
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Projekt rezolucji
Punkt AD e preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AD e. mając na uwadze, że istnieje 
konieczność zastosowania nowej 
metodologii w odniesieniu do 
europejskiego semestru, która polegałaby 
na omówieniu priorytetów rynku 
wewnętrznego jednocześnie z priorytetami 
gospodarczymi i budżetowymi, tworząc 
między nimi powiązanie, wraz z 
priorytetami społecznymi i dotyczącymi 
zatrudnienia, i umieszczając je w jednych 
kompleksowych ramach koordynacji;

Or. it

Poprawka 85
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AD f preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AD f. mając na uwadze, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów będą musiały 
uwzględniać stan zaawansowania i sposób 
stosowania przepisów dotyczących rynku 
wewnętrznego, ze szczególnym 
odniesieniem do kluczowych sektorów i 
corocznie określanych priorytetów;

Or. it

Poprawka 86
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Punkt AE preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

AE. uwzględniając to, że ocena stanu 
jednolitego rynku powinna stać się 
integralną częścią europejskiego semestru 
oraz że obok filaru zarządzania 
gospodarczego należy wprowadzić filar 
zarządzania jednolitym rynkiem; 
uwzględniając to, że wniosek Komisji 
dotyczący sporządzenia rocznego 
sprawozdania dotyczącego integracji 
jednolitego rynku jako uzupełnienia 
zaleceń dla poszczególnych krajów może 
stworzyć podstawy dla przyszłego 
rocznego cyklu jednolitego rynku w 
ramach europejskiego semestru;

AE. uwzględniając to, że ocena stanu 
jednolitego rynku powinna stać się 
integralną częścią europejskiego semestru 
oraz że obok filaru zarządzania 
gospodarczego należy wprowadzić filar 
zarządzania jednolitym rynkiem; mając na 
uwadze, że wniosek Komisji dotyczący 
sporządzenia rocznego sprawozdania 
dotyczącego integracji jednolitego rynku 
jako uzupełnienia dowodów leżących u 
podstaw zaleceń dla poszczególnych 
krajów może stworzyć fundamenty dla 
przyszłego rocznego cyklu jednolitego 
rynku w ramach europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 87
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Punkt AE preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

AE. uwzględniając to, że ocena stanu 
jednolitego rynku powinna stać się 
integralną częścią europejskiego semestru 
oraz że obok filaru zarządzania 
gospodarczego należy wprowadzić filar 
zarządzania jednolitym rynkiem; 
uwzględniając to, że wniosek Komisji 
dotyczący sporządzenia rocznego 
sprawozdania dotyczącego integracji 
jednolitego rynku jako uzupełnienia 
zaleceń dla poszczególnych krajów może 
stworzyć podstawy dla przyszłego 
rocznego cyklu jednolitego rynku w 
ramach europejskiego semestru;

AE. mając na uwadze, że ocena stanu 
jednolitego rynku powinna stać się 
integralną częścią europejskiego semestru 
oraz że obok filaru zarządzania 
gospodarczego należy wprowadzić filar 
zarządzania jednolitym rynkiem; mając na 
uwadze, że wniosek Komisji dotyczący 
sporządzenia rocznego sprawozdania 
dotyczącego integracji jednolitego rynku 
jako uzupełnienia zaleceń dla 
poszczególnych krajów może stworzyć 
podstawy dla przyszłego rocznego cyklu 
jednolitego rynku w ramach europejskiego 
semestru;

Or. fr
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Poprawka 88
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AE a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AE a. mając na uwadze, że wprowadzenie 
europejskiego semestru musi się odbyć 
przy pełnym zaangażowaniu parlamentów 
krajowych a także mając na uwadze, że 
konieczne jest, aby europejski semestr 
odbywał się bez uszczerbku dla uprawnień 
Parlamentu Europejskiego;

Or. it

Poprawka 89
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AE b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

AE b. mając na uwadze, ze istotne jest, 
aby rozwijać ambitny program na rzecz 
konsumentów, zawierający działania o 
charakterze ustawodawczym i 
programowym, zmierzający do 
zwiększenia poczucia odpowiedzialności 
ze strony przeciętnego konsumenta i 
zwiększenia ochrony wrażliwych 
konsumentów;

Or. it

Poprawka 90
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Punkt AE c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

AE c. mając na uwadze konieczność 
wezwania Komisji do ustanowienia 
jednolitego systemu nadzoru rynkowego 
dla wszystkich produktów, na podstawie 
pakietu ustawodawczego obejmującego 
zarówno dyrektywę w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów jak i 
rozporządzenie w sprawie nadzoru 
rynkowego;  zważywszy, że jest to 
zdecydowanie związane z działalnością 
służb celnych i że należy przyznać 
niezbędne środki, aby działania w zakresie 
nadzoru rynkowego były skuteczne;

Or. it

Poprawka 91
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o możliwie jak 
najszybsze przedłożenie na podstawie art. 
26 ust. 3 TFUE wniosku dotyczącego aktu 
mającego na celu wzmocnienie 
zarządzania jednolitym rynkiem, zgodnie 
ze szczegółowymi zaleceniami 
przedstawionymi w załączniku;

1. zwraca się do Komisji o możliwie jak 
najszybsze przedłożenie – na podstawie 
art. 26 ust. 3 TFUE oraz w związku z art. 
114 TFUE i innymi stosownymi 
podstawami prawnymi – wniosku 
dotyczącego aktu mającego na celu 
wzmocnienie zarządzania jednolitym 
rynkiem, zgodnie ze szczegółowymi 
zaleceniami przedstawionymi w 
załączniku;

Or. en

Poprawka 92
Andreas Schwab
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Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 1 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– Wniosek dotyczący aktu należy 
przedłożyć zgodnie z art. 26 ust. 3 TFUE i
w związku z innymi stosownymi 
podstawami prawnymi, przy czym 
powinien on określać wytyczne i warunki 
niezbędne do wzmocnienia zarządzania 
jednolitym rynkiem, co przyczyni się do 
sprawnego funkcjonowania unijnego rynku 
wewnętrznego oraz do wspierania wzrostu 
gospodarczego w Europie.

– Wniosek dotyczący aktu należy 
przedłożyć zgodnie z art. 26 ust. 3 TFUE 
oraz w związku z art. 114 TFUE i innymi 
stosownymi podstawami prawnymi, przy 
czym powinien on określać wytyczne i 
warunki niezbędne do wzmocnienia 
zarządzania jednolitym rynkiem, co 
przyczyni się do sprawnego 
funkcjonowania unijnego rynku 
wewnętrznego oraz do wspierania wzrostu 
gospodarczego w Europie.

Or. en

Poprawka 93
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 1 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– Wniosek dotyczący aktu należy 
przedłożyć zgodnie z art. 26 ust. 3 TFUE i 
w związku z innymi stosownymi 
podstawami prawnymi, przy czym 
powinien on określać wytyczne i warunki 
niezbędne do wzmocnienia zarządzania 
jednolitym rynkiem, co przyczyni się do 
sprawnego funkcjonowania unijnego rynku
wewnętrznego oraz do wspierania wzrostu 
gospodarczego w Europie.

– Wniosek dotyczący aktu należy 
przedłożyć zgodnie z art. 26 ust. 3 TFUE i 
w związku z innymi stosownymi 
podstawami prawnymi, przy czym 
powinien on określać wytyczne i warunki 
niezbędne do wzmocnienia zarządzania 
jednolitym rynkiem, co przyczyni się do 
sprawnego funkcjonowania jednolitego 
rynku unijnego oraz do wspierania wzrostu 
gospodarczego w Europie.
(Poprawka horyzontalna polegająca na 
zastąpieniu każdorazowo terminu „rynek 
wewnętrzny” terminem „jednolity rynek”.)

Or. en
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Poprawka 94
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 1 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– Wniosek dotyczący aktu należy 
przedłożyć zgodnie z art. 26 ust. 3 TFUE i 
w związku z innymi stosownymi 
podstawami prawnymi, przy czym 
powinien on określać wytyczne i warunki 
niezbędne do wzmocnienia zarządzania 
jednolitym rynkiem, co przyczyni się do 
sprawnego funkcjonowania unijnego rynku 
wewnętrznego oraz do wspierania wzrostu 
gospodarczego w Europie.

Wniosek dotyczący aktu należy przedłożyć 
zgodnie z art. 26 ust. 3 TFUE i w związku 
z innymi stosownymi podstawami 
prawnymi, przy czym powinien on 
określać wytyczne i warunki niezbędne do 
wzmocnienia zarządzania jednolitym 
rynkiem, co przyczyni się do sprawnego 
funkcjonowania unijnego rynku 
wewnętrznego oraz do wspierania wzrostu 
gospodarczego w Europie sprzyjającego 
włączeniu społecznemu.

Or. en

Poprawka 95
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 1 – tiret pierwsze a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– Procedura powinna zapewnić 
odpowiedni udział Parlamentu 
Europejskiego w procesie przyjmowania 
wytycznych. Ponadto akt ten powinien 
uwzględniać przyjęcie przez Parlament 
Europejski i Radę innych środków 
niezbędnych do wzmocnienia zarządzania 
jednolitym rynkiem, w szczególności 
środków dotyczących obszarów, w których 
ustanowiono unijne ramy regulacyjne 
zgodnie z art. 294 TFUE.

Or. en



PE500.429v02-00 50/64 AM\919323PL.doc

PL

Poprawka 96
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 1 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

– Akt powinien uzupełniać ramy 
regulacyjne jednolitego rynku i ułatwiać 
transpozycję, wdrażanie, stosowanie i 
egzekwowanie odnoszących się do niego 
przepisów.

– Akt powinien uzupełniać ramy 
regulacyjne jednolitego rynku i ułatwiać 
transpozycję, wdrażanie, stosowanie i 
egzekwowanie odnoszących się do niego 
przepisów i swobód.

Or. en

Poprawka 97
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 1 – tiret czwarte

Projekt rezolucji Poprawka

– Należy sformułować unijne wytyczne 
dotyczące rynku wewnętrznego. Wytyczne 
te powinny obejmować wyznaczone cele, 
priorytety działania i niezbędne warunki, 
a także metody pracy i procedury 
ustanowione w celu wzmocnienia 
zarządzania jednolitym rynkiem.

skreślone

Or. en

Poprawka 98
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 1 – tiret piąte

Projekt rezolucji Poprawka

– Należy sformułować procedury 
przedkładania, oceny i monitorowania 

– Należy sformułować procedury 
przedkładania, oceny i monitorowania 
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krajowych planów działania w odpowiedzi 
na unijne wytyczne oraz procedury 
określania zaleceń dotyczących jednolitego 
rynku dla poszczególnych krajów.

krajowych planów działania oraz 
procedury określania zaleceń dotyczących 
jednolitego rynku dla poszczególnych 
krajów.

Or. en

Poprawka 99
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Określenie unijnych wytycznych w celu 
usprawnienia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego

Określenie unijnych priorytetów w celu 
usprawnienia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego

Or. en

Poprawka 100
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– Aby jednolity rynek skutecznie 
realizował cele wzrostu gospodarczego i 
wzmocnił zaufanie konsumentów i 
przedsiębiorców, należy ustanowić unijne 
wytyczne służące usprawnieniu 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Wytyczne te powinny obejmować: a) cele i 
priorytety działania Unii i państw 
członkowskich; b) warunki, jakie należy 
wprowadzić w celu usprawnienia 
zarządzania jednolitym rynkiem.

– Aby jednolity rynek skutecznie 
realizował cele wzrostu gospodarczego, 
zwalczał ubóstwo, tworzył miejsca pracy, 
zmniejszał nierówności dochodów oraz
zwiększał zaufanie konsumentów i 
przedsiębiorców, należy ustanowić unijne 
priorytety służące usprawnieniu 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. en
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Poprawka 101
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – tiret trzecie – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Wybór celów i priorytetów działania 
powinien opierać się na następujących
kryteriach:

Wybór celów i priorytetów działania 
powinien opierać się na kryteriach 
gospodarczych i społecznych:

Or. en

Poprawka 102
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – tiret trzecie – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a) analiza porównawcza produkcji z 
wykorzystaniem szeregu kluczowych 
wskaźników ilościowych obejmujących 
nakłady w procesie produkcji towarów i 
usług w celu wyłonienia sektorów, które 
wykazują największy niezagospodarowany 
potencjał w zakresie generowania wzrostu 
gospodarczego;

skreślona

Or. en

Poprawka 103
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – tiret trzecie – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) znaczenie gospodarcze, czyli badanie 
tego, czy dany sektor ma wystarczające 
znaczenie pod względem skali 

skreślona
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gospodarczej, aby mógł istotnie przyczynić 
się do pobudzenia wzrostu gospodarczego, 
w przypadku wyeliminowania powodów, 
dla których jego potencjał nie został 
dotychczas wykorzystany; 

Or. en

Poprawka 104
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – tiret trzecie – litera c)

Projekt rezolucji Poprawka

c) czynniki dynamiczne, czyli analiza tego, 
czy dany sektor zdaje się już 
wykorzystywać swój ukryty potencjał, w 
oparciu o czynniki takie jak zdolność tego 
sektora do tworzenia nowych miejsc pracy 
i ewentualna zbieżność jego wyników 
z referencyjnym poziomem wydajności 
pracy; 

skreślona

Or. en

Poprawka 105
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – tiret trzecie – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

(d) czynniki dotyczące jednolitego rynku, 
czyli stwierdzenie, czy istnieją dowody na 
to, że usprawnienie funkcjonowania 
jednolitego rynku mogłoby pozwolić 
zagospodarować dotychczas 
niewykorzystany potencjał. 

skreślona

Or. en
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Poprawka 106
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – tiret trzecie – litera d a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

(d a) czynniki związane z wprowadzeniem 
do sektora dodatkowych elementów 
służących ochronie i zabezpieczeniu 
konsumentów, pracowników i obywateli.

Or. it

Poprawka 107
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 3 – tiret pierwsze – litera a a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aa) po upływie jednego roku od daty 
wejścia przepisów w życie Komisja 
powinna przeprowadzić analizę 
powdrożeniową w celu zapewnienia, że 
wywierają one zamierzony skutek. Analiza 
ta może prowadzić do wydania w ramach 
procesu europejskiego semestru zaleceń 
dla poszczególnych krajów z 
uwzględnieniem takich problemów, jak 
(między innymi) transpozycja, sprzeczne 
przepisy prawa krajowego lub interakcja z 
innymi przepisami Unii;

Or. en

Poprawka 108
Sergio Gaetano Cofferati
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Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 3 – tiret pierwsze – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

(d) umożliwienie przedsiębiorstwom i 
obywatelom uzyskania informacji i 
pomocy oraz zapewnienie im dostępu do 
szybkich i skutecznych środków 
dochodzenia roszczeń tam, gdzie jest to 
konieczne;

(d) umożliwienie przedsiębiorstwom i 
obywatelom uzyskania informacji i 
pomocy oraz zapewnienie im dostępu do 
szybkich, skutecznych i dostępnych 
finansowo środków dochodzenia roszczeń 
tam, gdzie jest to konieczne;

Or. it

Poprawka 109
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 3 – tiret pierwsze – litera g)

Projekt rezolucji Poprawka

g) dalszy rozwój pojedynczych punktów 
kontaktowych;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 110
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 4 – tiret pierwsze – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d) zwiększyć zakres sprawozdawczości ex-
post w zakresie wdrożenia przepisów, 
skupiając się na przestrzeganiu zasad 
przez poszczególne państwa członkowskie, 
oraz ocen wyników, skupiając się na 
skuteczności przyjętych środków 
politycznych;

skreślona

Or. en
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Poprawka 111
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 4 – tiret drugie – litera a) 

Projekt rezolucji Poprawka

a) w przypadku, gdy państwa 
członkowskie lub Komisja uznają to za 
stosowne – przedłożyć Komisji projekt 
środków transpozycji w celu zapewnienia 
zgodności z zasadami i szybkiego 
wdrożenia;

skreślona

Or. en

Poprawka 112
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 4 – tiret drugie – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a) w przypadku, gdy państwa 
członkowskie lub Komisja uznają to za 
stosowne – przedłożyć Komisji projekt 
środków transpozycji w celu zapewnienia 
zgodności z zasadami i szybkiego 
wdrożenia;

a) w przypadku, gdy państwa 
członkowskie lub Komisja uznają to za 
stosowne – przedłożyć Komisji projekt 
środków transpozycji w celu zapewnienia
także oceny ex ante dotyczącej 
prawidłowej transpozycji oraz zgodności 
z zasadami i szybkiego wdrożenia;

Or. en

Poprawka 113
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 5 – tiret pierwsze 
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Projekt rezolucji Poprawka

– Państwa członkowskie powinny 
sporządzić i przedstawić Komisji krajowe 
plany działania mające na celu wdrożenie 
unijnych wytycznych dotyczących
usprawnienia funkcjonowania rynku
wewnętrznego. Plany działania powinny 
zawierać wykaz zaplanowanych 
szczegółowych środków oraz plan ich 
realizacji.

– Państwa członkowskie powinny 
sporządzić i przedstawić Komisji w 
stosownym przypadku krajowe plany 
działania mające na celu wdrożenie 
dyrektyw i rozporządzeń dotyczących 
jednolitego rynku. Plany działania 
powinny zawierać wykaz zaplanowanych 
szczegółowych środków oraz plan ich 
realizacji.

Or. en

Poprawka 114
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 5 – tiret piąte

Projekt rezolucji Poprawka

– Komisja powinna monitorować postępy 
we wdrażaniu krajowych planów 
działania. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przekazać Komisji 
wszystkie stosowne informacje, które ich 
zdaniem są niezbędne do przeprowadzenia 
oceny osiągniętych postępów.

skreślone

Or. en

Poprawka 115
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 5 – tiret piąte a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- Przedstawienie i ocenę krajowych 
planów działania należy uznać za 
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działania skoordynowane, wchodzące w 
skład  rocznego cyklu w kompleksowych 
ramach, w ramach którego określane są 
priorytety polityczne na rzecz pełnej 
realizacji rynku wewnętrznego, z 
uwzględnieniem czynników 
gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych.

Or. it

Poprawka 116
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 6 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– Na podstawie oceny krajowych planów 
działania i wykorzystując inne stosowne 
narzędzia jednolitego rynku, Rada – na 
wniosek Komisji i po zasięgnięciu opinii 
Parlamentu Europejskiego – może 
sformułować zalecenia dotyczące 
jednolitego rynku dla poszczególnych 
krajów, mające na celu usprawnienie 
wprowadzania w życie i egzekwowania 
przepisów dotyczących jednolitego rynku 
oraz poprawę jego funkcjonowania.

– Na podstawie oceny krajowych planów 
działania i wykorzystując inne stosowne 
narzędzia jednolitego rynku, Rada – na 
wniosek Komisji i po zasięgnięciu opinii 
Parlamentu Europejskiego – na podstawie 
politycznych priorytetów działania w 
sektorach uznanych za kluczowe 
formułuje zalecenia dotyczące jednolitego 
rynku dla poszczególnych krajów, mające 
na celu usprawnienie wprowadzania w 
życie i egzekwowania przepisów 
dotyczących jednolitego rynku oraz 
poprawę jego funkcjonowania.

Or. it

Poprawka 117
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 6 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– Na podstawie oceny krajowych planów – Na podstawie oceny krajowych planów 
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działania i wykorzystując inne stosowne 
narzędzia jednolitego rynku, Rada – na 
wniosek Komisji i po zasięgnięciu opinii 
Parlamentu Europejskiego – może 
sformułować zalecenia dotyczące 
jednolitego rynku dla poszczególnych 
krajów, mające na celu usprawnienie 
wprowadzania w życie i egzekwowania 
przepisów dotyczących jednolitego rynku 
oraz poprawę jego funkcjonowania.

działania i wykorzystując inne stosowne 
narzędzia jednolitego rynku, Rada – w 
stosownym przypadku na wniosek Komisji 
i po zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego – może sformułować 
zalecenia dotyczące jednolitego rynku dla 
poszczególnych krajów, mające na celu 
usprawnienie wprowadzania w życie 
i egzekwowania przepisów dotyczących 
jednolitego rynku oraz poprawę jego 
funkcjonowania. 

Or. en

Poprawka 118
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 6 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– Na podstawie oceny krajowych planów 
działania i wykorzystując inne stosowne 
narzędzia jednolitego rynku, Rada – na 
wniosek Komisji i po zasięgnięciu opinii 
Parlamentu Europejskiego – może 
sformułować zalecenia dotyczące 
jednolitego rynku dla poszczególnych 
krajów, mające na celu usprawnienie 
wprowadzania w życie i egzekwowania 
przepisów dotyczących jednolitego rynku 
oraz poprawę jego funkcjonowania.

– Na podstawie oceny krajowych planów 
działania i wykorzystując inne stosowne 
narzędzia jednolitego rynku, Rada – na 
wniosek Komisji i po zasięgnięciu opinii 
Parlamentu Europejskiego – może 
sformułować zalecenia dotyczące 
jednolitego rynku dla poszczególnych 
krajów, mające na celu usprawnienie 
transpozycji, wprowadzania w życie 
i egzekwowania przepisów dotyczących 
jednolitego rynku.

Or. en

Poprawka 119
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 6 – tiret drugie
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Projekt rezolucji Poprawka

– Kierując zalecenia do państw 
członkowskich, Rada powinna w pełni 
wykorzystać instrumenty przewidziane w 
TFUE.

skreślone

Or. en

Poprawka 120
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 7 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– Aby jednolity rynek realizował konkretne 
zadania na rzecz obywateli, konsumentów 
i przedsiębiorstw, należy wykorzystać 
roczny cykl europejskiego semestru jako 
platformę wytycznych dotyczących 
polityki, sprawozdawczości, 
monitorowania postępów państw 
członkowskich i Unii w realizacji celów 
jednolitego rynku oraz ustalania działań 
zaradczych.

– Aby jednolity rynek realizował konkretne 
zadania na rzecz obywateli, konsumentów, 
pracowników i przedsiębiorstw, należy 
wykorzystać roczny cykl europejskiego 
semestru jako platformę wytycznych 
dotyczących polityki, sprawozdawczości, 
monitorowania postępów państw 
członkowskich i Unii w realizacji celów 
jednolitego rynku oraz ustalania działań 
zaradczych.

Or. en

Poprawka 121
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 7 – tiret trzecie – litera a a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

(a a) wyrażnie określony przez państwa 
członkowskie sposób stosowania 
przepisów dotyczących rynku 
wewnętrznego, ze szczególnym 
odniesieniem do kluczowych sektorów i 
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corocznie określanych priorytetów 
politycznych;

Or. it

Poprawka 122
Louis Grech

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 7 – tiret trzecie – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) wnioski Komisji dotyczące 
przyszłorocznych priorytetów politycznych 
na szczeblu unijnym i krajowym, 
przedstawiane w ramach rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego oraz rocznego 
sprawozdania dotyczącego integracji 
jednolitego rynku. Sprawozdanie roczne 
powinno także zawierać ocenę sposobu 
funkcjonowania jednolitego rynku w 
praktyce. Wspomniane wnioski dotyczące 
priorytetów politycznych powinny opierać 
się na ustaleniach zawartych w tabeli 
wyników rynku wewnętrznego;

b) wnioski Komisji dotyczące 
przyszłorocznych priorytetów politycznych 
na szczeblu unijnym i krajowym, 
przedstawiane w ramach rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego oraz rocznego 
sprawozdania dotyczącego integracji 
jednolitego rynku. Sprawozdanie roczne 
powinno także zawierać ocenę sposobu 
funkcjonowania jednolitego rynku w 
praktyce. Wspomniane wnioski dotyczące 
priorytetów politycznych powinny opierać 
się na ustaleniach zawartych w tabeli 
wyników rynku wewnętrznego i innych 
instrumentach monitorowania jednolitego 
rynku, aby uniknąć nakładania się i 
sporządzić skuteczne i jasne zalecenia 
oraz zapewnić spójność europejskiej 
polityki gospodarczej;

Or. en

Poprawka 123
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 7 – tiret trzecie – litera c)

Projekt rezolucji Poprawka

c) sformułowanie politycznych priorytetów 
działania i celów do zrealizowania w celu 
pokonania utrzymujących się przeszkód na 
szczeblu unijnym i krajowym w formie 

c) sformułowanie politycznych priorytetów 
działania i celów do zrealizowania w celu 
pokonania utrzymujących się przeszkód na 
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wytycznych dotyczących rynku 
wewnętrznego;

szczeblu unijnym i krajowym;

Or. en

Poprawka 124
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 7 – tiret trzecie – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d) przedłożenie przez państwa 
członkowskie krajowych planów działania 
mających na celu wdrożenie wytycznych 
dotyczących rynku wewnętrznego;

d) udostępnianie przez państwa 
członkowskie krajowych planów działania 
mających na celu wdrożenie wytycznych 
dotyczących rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 125
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 7 – tiret trzecie – litera f)

Projekt rezolucji Poprawka

f) sformułowanie przez Radę odrębnych 
zaleceń dotyczących jednolitego rynku dla 
poszczególnych krajów na podstawie 
wniosku Komisji.

skreślona

Or. en

Poprawka 126
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 7 – tiret trzecie – litera f)
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Projekt rezolucji Poprawka

f) sformułowanie przez Radę odrębnych 
zaleceń dotyczących jednolitego rynku dla 
poszczególnych krajów na podstawie 
wniosku Komisji.

f) przyjęcie przez Radę i Parlament 
Europejski odrębnych zaleceń dotyczących 
jednolitego rynku dla poszczególnych 
krajów na podstawie wniosku Komisji.

Or. en

Poprawka 127
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 8 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– Rada powinna zasięgnąć opinii 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
proponowanych wytycznych unijnych, w 
tym także w sprawie przesłanek do 
ustalenia priorytetowych celów i 
planowanych działań.

– Rada powinna zasięgnąć opinii 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
proponowanych unijnych priorytetów, w 
tym także w sprawie przesłanek do 
ustalenia priorytetowych celów i 
planowanych działań.

Or. en

Poprawka 128
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 8 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

– Przed wiosennym posiedzeniem Rady 
Europejskiej Parlament Europejski 
powinien przeprowadzić dyskusję w 
sprawie rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego oraz głosowanie nad 
poprawkami związanymi ze 
sprawozdaniem rocznym dotyczącym
integracji jednolitego rynku, które powinny 

– Przed wiosennym posiedzeniem Rady 
Europejskiej Parlament Europejski 
powinien przeprowadzić dyskusję w 
sprawie rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego oraz sprawozdania 
rocznego dotyczącego integracji 
jednolitego rynku, które zostaną
przekazane Radzie Europejskiej.



PE500.429v02-00 64/64 AM\919323PL.doc

PL

zostać przekazane Radzie Europejskiej.

Or. en


