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Poprawka 1
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Umocowanie 2

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 9, 49 i 56 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 9, 14, 49 i 56 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 2
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 3
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 
czerwca 2012 r. w sprawie Aktu o 
jednolitym rynku: następne kroki na 
ścieżce wzrostu1,
__________________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0258.

Or. en
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Poprawka 4
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że jednolity rynek 
może przyczynić się do wyjścia z kryzysu;

A. mając na uwadze, że jednolity rynek 
stanowi istotny wymiar procesu budowy 
Europy, ale sam w sobie nie stanie się 
drogą wyjścia z kryzysu, jeśli nie będzie 
mu towarzyszyć spójna strategia 
ekologicznej transformacji gospodarki 
europejskiej zgodna ze strategią „Europa 
2020”;

Or. en

Poprawka 5
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że jednolity rynek 
może przyczynić się do wyjścia z kryzysu;

A. mając na uwadze, że prawidłowo 
działający rynek wewnętrzny, obejmujący 
dostateczne mechanizmy ochrony 
socjalnej, może przyczynić się do wyjścia 
z kryzysu;

Or. de

Poprawka 6
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Motyw A
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że jednolity rynek 
może przyczynić się do wyjścia z kryzysu;

A. mając na uwadze, że harmonijny 
rozwój naszego jednolitego rynku oraz 
strategii politycznych na rzecz ponownego 
uprzemysłowienia Europy mógłby
przyczynić się do wyjścia z kryzysu;

Or. it

Poprawka 7
Josef Weidenholzer

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że jednolity rynek
może przyczynić się do wyjścia z kryzysu;

A. mając na uwadze, że rynek wewnętrzny 
oraz celowe inwestycje państwowe na 
rzecz wzrostu, zatrudnienia i edukacji 
mogą przyczynić się do wyjścia z kryzysu;

Or. de

Poprawka 8
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że jednolity rynek 
może przyczynić się do wyjścia z kryzysu;

A. mając na uwadze kluczowe znaczenie 
rynku wewnętrznego będącego trzonem 
Unii oraz jego prawidłowego 
funkcjonowania, które stanowi podstawę i 
ramy ożywienia gospodarczego w 
Europie;

Or. de
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Poprawka 9
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że pełne wdrożenie 
dyrektywy znacznie poprawi działanie 
jednolitego rynku usług, zwłaszcza przez 
ułatwieniu dostępu do rynku małym i 
średnim przedsiębiorstwom, danie 
konsumentom większych możliwości 
wyboru, a równocześnie przyczynienie się 
do poprawy konkurencyjności w UE, 
przyspieszenia rozwoju i podniesienia 
poziomu zatrudnienia;

Or. el

Poprawka 10
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że europejski 
przemysł potrzebuje bardziej
konkurencyjnego rynku usług;

C. mając na uwadze, że europejski 
przemysł potrzebuje konkurencyjnego 
rynku usług;

Or. de

Poprawka 11
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że europejski C. mając na uwadze, że europejski 
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przemysł potrzebuje bardziej 
konkurencyjnego rynku usług;

przemysł potrzebuje sprawnego, 
funkcjonalnego i bardziej 
konkurencyjnego rynku usług;

Or. pl

Poprawka 12
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że europejski 
przemysł potrzebuje bardziej 
konkurencyjnego rynku usług;

C. mając na uwadze, że europejski 
przemysł, europejskie przedsiębiorstwa 
(zwłaszcza MŚP), a także konsumenci 
potrzebują bardziej konkurencyjnego 
rynku usług;

Or. el

Poprawka 13
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że od czasu przyjęcia 
w 2006 r. dyrektywa usługowa przyniosła
konkretne korzyści, ułatwiając dostęp do 
rynku zarówno przedsiębiorstwom, jak i 
konsumentom;

D. mając na uwadze, że od czasu przyjęcia 
w 2006 r. dyrektywa usługowa nie tylko 
przyniosła korzyści, ale również ujawniła 
niedociągnięcia oraz ułatwiła 
przedsiębiorstwom i konsumentom dostęp 
do rynku;

Or. de

Poprawka 14
Matteo Salvini
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Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że od czasu przyjęcia 
w 2006 r. dyrektywa usługowa przyniosła 
konkretne korzyści, ułatwiając dostęp do 
rynku zarówno przedsiębiorstwom, jak i 
konsumentom;

D. mając na uwadze, że dyrektywa 
usługowa nie przyniosła wszystkich 
korzyści oczekiwanych w momencie jej
przyjęcia w 2006 r.;

Or. it

Poprawka 15
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że fragmentaryczna 
interpretacja i niewłaściwe wdrażanie
dyrektywy nadal utrudniają swobodny 
przepływ usług przez granice;

E. mając na uwadze, że fragmentaryczna 
interpretacja spowodowana trudnościami 
we wdrażaniu dyrektywy nadal utrudniają 
swobodny przepływ usług przez granice;

Or. it

Poprawka 16
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że dyrektywa ma na 
celu ustanowienie przepisów prawnych 
dla szerokiej gamy usług i kategorii 
zawodów i przedsiębiorstw, które często 
bardzo się różnią w poszczególnych 
państwach członkowskich; 
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Or. it

Poprawka 17
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że nadszedł czas 
działania i że z tego powodu, w obliczu 
rosnącego bezrobocia, sektor usług staje 
się bardziej niż kiedykolwiek źródłem 
konkurencyjności, wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia, którego nie można 
lekceważyć;

G. mając na uwadze, że nadszedł czas 
działania i że z tego powodu, w obliczu 
rosnącego bezrobocia, sektor usług staje 
się bardziej niż kiedykolwiek źródłem 
konkurencyjności, wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia, którego nie można 
lekceważyć; mając również na uwadze, że 
pełna realizacja celów dyrektywy 
usługowej musi odbywać się przy 
poszanowaniu istniejącej w państwach 
członkowskich bazy produkcyjnej oraz 
zasady proporcjonalności i 
pomocniczości;

Or. it

Poprawka 18
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że nadszedł czas 
działania i że z tego powodu, w obliczu 
rosnącego bezrobocia, sektor usług staje 
się bardziej niż kiedykolwiek źródłem
konkurencyjności, wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia, którego nie można 
lekceważyć;

G. mając na uwadze, że nadszedł czas 
działania i że z tego powodu, w obliczu 
rosnącego bezrobocia, sektor usług stanowi 
źródło konkurencyjności, wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia, którego nie 
można lekceważyć;

Or. de
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Poprawka 19
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że nadszedł czas 
działania i że z tego powodu, w obliczu 
rosnącego bezrobocia, sektor usług staje 
się bardziej niż kiedykolwiek źródłem 
konkurencyjności, wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia, którego nie można 
lekceważyć;

G. mając na uwadze, że nadszedł czas 
działania i że z tego powodu, w obliczu 
rosnącego bezrobocia i pogorszenia się 
stanu finansów publicznych, sektor usług 
staje się bardziej niż kiedykolwiek źródłem 
konkurencyjności, wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia, którego nie można 
lekceważyć;

Or. fr

Poprawka 20
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa, szczególnie MŚP, muszą 
nadal spełniać wiele różnych wymogów 
administracyjnych i biurokratycznych, 
stanowiących poważne obciążenie, do 
którego dochodzą trudności związane z 
dostępem do kredytów;

Or. it

Poprawka 21
Thomas Händel
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że biurokracja,
dyskryminacyjne praktyki i ograniczenia
w świadczeniu usług w całej UE 
pozbawiają obywateli miejsc pracy;

1. podkreśla, że biurokracja
i dyskryminacyjne praktyki w świadczeniu 
usług w całej UE pozbawiają obywateli 
miejsc pracy;

Or. de

Poprawka 22
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że biurokracja, 
dyskryminacyjne praktyki i ograniczenia w 
świadczeniu usług w całej UE pozbawiają 
obywateli miejsc pracy;

1. podkreśla, że niepotrzebne i 
nieproporcjonalne obciążenia 
administracyjne, dyskryminacyjne 
praktyki i niektóre nieuzasadnione
ograniczenia w świadczeniu usług w całej 
UE stanowią jedną z przyczyn, które
pozbawiają obywateli miejsc pracy, a także 
powodują utratę szans przez 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 23
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że biurokracja, 
dyskryminacyjne praktyki i ograniczenia w 

1. podkreśla, że biurokracja, 
dyskryminacyjne praktyki i ograniczenia w 
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świadczeniu usług w całej UE pozbawiają 
obywateli miejsc pracy;

świadczeniu usług w całej UE ciążą na 
możliwościach wzrostu, a tym samym 
zmniejszają dynamikę rynku pracy, 
hamując w szczególności tworzenie miejsc 
pracy;

Or. fr

Poprawka 24
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę na to, że w ciągu 5–10 lat 
UE mogłaby zwiększyć PKB o 2,6%, jeśli
państwa członkowskie byłyby gotowe do 
właściwego i pełnego wdrożenia 
dyrektywy usługowej i usunięcia 
niepotrzebnych ograniczeń;

2. podkreśla, że w ciągu 5–10 lat UE 
mogłaby zwiększyć PKB o 2,6%, gdyby 
zdołano przezwyciężyć trudności związane 
z kolizją między przepisami dyrektywy 
usługowej a prawami socjalnymi oraz 
gdyby państwa członkowskie następnie 
prawidłowo wdrożyły tę dyrektywę;

Or. de

Poprawka 25
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę na to, że w ciągu 5–10 lat
UE mogłaby zwiększyć PKB o 2,6%, jeśli 
państwa członkowskie byłyby gotowe do 
właściwego i pełnego wdrożenia 
dyrektywy usługowej i usunięcia 
niepotrzebnych ograniczeń;

2. zwraca uwagę na to, że w porównaniu z 
oczekiwaniami dotychczasowe skutki 
dyrektywy usługowej rozczarowują; 
zauważa, że według szacunków Komisji, 
zgodnie z realistycznymi scenariuszami
UE mogłaby zwiększyć PKB o 0,8% do 
1,2% w ciągu 5–10 lat oraz mogłaby 
osiągnąć 2,6% jedynie przy przyjęciu 
scenariusza bliskiego zniesieniu prawie 
wszystkich ograniczeń, co ani nie jest 
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realistyczne, ani nie odpowiada potrzebie 
regulowania przez władze publiczne rynku 
usług ze względów interesu publicznego;

Or. en

Poprawka 26
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę na to, że w ciągu 5–10 lat 
UE mogłaby zwiększyć PKB o 2,6%, jeśli 
państwa członkowskie byłyby gotowe do 
właściwego i pełnego wdrożenia 
dyrektywy usługowej i usunięcia 
niepotrzebnych ograniczeń;

2. zwraca uwagę na to, że jeśli państwa 
członkowskie byłyby gotowe do 
właściwego i pełnego wdrożenia 
dyrektywy usługowej i usunięcia 
niepotrzebnych ograniczeń, w ciągu 5–10 
lat UE mogłaby zwiększyć PKB o 2,6%, 
przy przyjęciu ambitnego scenariusza 
nieuwzględniającego recesji i specyfiki 
poszczególnych państw członkowskich w 
okresie kryzysu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 27
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę na to, że w ciągu 5–10 lat
UE mogłaby zwiększyć PKB o 2,6%, jeśli 
państwa członkowskie byłyby gotowe do 
właściwego i pełnego wdrożenia 
dyrektywy usługowej i usunięcia 
niepotrzebnych ograniczeń;

2. zwraca uwagę na to, że potencjalne 
korzyści gospodarcze oznaczają potencjał 
wzrostu w wysokości do 2,6% PKB w UE 
w ciągu 5–10 lat po wdrożeniu dyrektywy, 
jeśli państwa członkowskie byłyby gotowe 
do właściwego i pełnego wdrożenia 
dyrektywy usługowej i usunięcia 
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niepotrzebnych ograniczeń;

Or. de

Poprawka 28
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę na to, że w ciągu 5–10 lat 
UE mogłaby zwiększyć PKB o 2,6%, jeśli 
państwa członkowskie byłyby gotowe do 
właściwego i pełnego wdrożenia 
dyrektywy usługowej i usunięcia 
niepotrzebnych ograniczeń;

2. zwraca uwagę na to, że w ciągu 5–10 lat 
UE mogłaby zwiększyć PKB o 2,6%, jeśli 
państwa członkowskie byłyby gotowe do 
właściwego i pełnego wdrożenia 
dyrektywy usługowej i usunięcia 
nieuzasadnionych ograniczeń;

Or. fr

Poprawka 29
Josef Weidenholzer

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że przy wdrażaniu 
dyrektywy usługowej duże znaczenie ma 
ochrona interesu ogólnego oraz 
uwzględnienie wymiaru społecznego;

Or. de

Poprawka 30
Konstantinos Poupakis
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zauważa, że Komisja powinna skupić 
swoje wysiłki na sektorach usług o dużym 
znaczeniu gospodarczym i potencjale 
wzrostu powyżej średniej, np. na usługach 
dla przedsiębiorstw, budownictwie, 
usługach turystycznych i handlu 
detalicznym, by uzyskać w krótkim czasie 
namacalne wyniki w dziedzinie rozwoju i 
zatrudnienia;

Or. el

Poprawka 31
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że efektywne wdrożenie 
istniejących zasad jest doskonałym i 
szybkim sposobem generowania wzrostu 
gospodarczego bez wydatków publicznych; 
zwraca uwagę na pilną potrzebę 
praktycznego wprowadzenia dyrektywy w 
życie;

3. podkreśla, że efektywne wdrożenie 
istniejących zasad jest doskonałym i 
szybkim sposobem przyczyniania się do
wzrostu gospodarczego bez wydatków 
publicznych; zwraca uwagę na pilną 
potrzebę praktycznego wprowadzenia 
dyrektywy w życie; zauważa, że 
stosowanie dyrektywy nie jest celem 
samym w sobie i że nie powinno narażać 
na szwank europejskiego modelu 
zrównoważonej i trwałej społecznej 
gospodarki rynkowej;

Or. en

Poprawka 32
Thomas Händel
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że efektywne wdrożenie 
istniejących zasad jest doskonałym i 
szybkim sposobem generowania wzrostu 
gospodarczego bez wydatków publicznych;
zwraca uwagę na pilną potrzebę 
praktycznego wprowadzenia dyrektywy w 
życie;

3. podkreśla, że efektywne wdrożenie 
istniejących zasad jest doskonałym i 
szybkim sposobem generowania wzrostu 
gospodarczego bez wydatków publicznych;
zwraca uwagę na potrzebę praktycznego 
wprowadzenia dyrektywy w życie oraz 
ewentualnego poprawienia jej tam, gdzie 
występuje kolizja z prawami ochrony 
socjalnej pracowników;

Or. de

Poprawka 33
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że efektywne wdrożenie 
istniejących zasad jest doskonałym i 
szybkim sposobem generowania wzrostu 
gospodarczego bez wydatków publicznych; 
zwraca uwagę na pilną potrzebę 
praktycznego wprowadzenia dyrektywy w 
życie;

3. podkreśla, że efektywne wdrożenie 
istniejących zasad jest doskonałym i 
szybkim sposobem generowania wzrostu 
gospodarczego bez wydatków publicznych; 
zwraca uwagę na pilną potrzebę 
praktycznego wprowadzenia dyrektywy w 
życie z myślą o wykorzystaniu jej pełnego 
potencjału;

Or. el

Poprawka 34
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla znaczenie, jakie ma 
opracowanie lepszych wskaźników 
wyników jednolitego rynku opartych na 
rzeczywistych doświadczeniach i 
oczekiwaniach przedsiębiorstw i 
konsumentów, aby zwiększyć 
funkcjonalność i podnieść ich znajomość 
różnych praw, na które można się 
powoływać w celu zapewnienia dostępu do 
jednolitego rynku usług;

Or. en

Poprawka 35
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że aby chcąc ukończyć 
tworzenie rynku, wspierać rozwój, a także 
tworzyć nowe miejsca pracy, państwa 
członkowskie powinny dostosować 
ewentualne niejasności dyrektywy z 
korzyścią dla całego społeczeństwa i przy 
zapewnieniu ochrony praw 
pracowniczych;

Or. el

Poprawka 36
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje nowe formy 4. z zadowoleniem przyjmuje nowe formy 
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usług, takie jak usługi cyfrowe i mobilne, 
a także mieszane pakiety dóbr i usług; 
podkreśla konieczność interpretacji 
dyrektywy w sposób zakładający jak 
najszerszy zakres stosowania i 
zapewniający jak najlepszą odpowiedź na 
przyszłe problemy, tak aby sprzyjać 
innowacjom;

usług, rozwój jednolitego rynku 
cyfrowego, a także mieszane pakiety dóbr i 
usług; podkreśla konieczność sprzyjania
innowacjom;

Or. en

Poprawka 37
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje nowe formy 
usług, takie jak usługi cyfrowe i mobilne, a 
także mieszane pakiety dóbr i usług; 
podkreśla konieczność interpretacji
dyrektywy w sposób zakładający jak 
najszerszy zakres stosowania i 
zapewniający jak najlepszą odpowiedź na 
przyszłe problemy, tak aby sprzyjać 
innowacjom;

4. z zadowoleniem przyjmuje nowe formy 
usług, takie jak usługi cyfrowe i mobilne, a 
także mieszane pakiety dóbr i usług; 
podkreśla konieczność wdrożenia
dyrektywy w sposób zakładający jak 
najszerszy zakres stosowania i 
zapewniający jak najlepszą odpowiedź na 
przyszłe problemy, tak aby sprzyjać 
innowacjom;

Or. fr

Poprawka 38
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zachęca również do stopniowego 
otwierania rynku wewnętrznego usług w 
sektorze opieki społecznej;

Or. en
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Poprawka 39
Josef Weidenholzer

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że dyrektywa usługowa nie 
wymusza liberalizacji, lecz otwiera drogę 
zarówno przedsiębiorstwom, jak i 
konsumentom do pełnego wykorzystania 
potencjału jednolitego rynku;

skreślony

Or. de

Poprawka 40
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że dyrektywa usługowa nie 
wymusza liberalizacji, lecz otwiera drogę 
zarówno przedsiębiorstwom, jak i 
konsumentom do pełnego wykorzystania 
potencjału jednolitego rynku;

5. przypomina, że dyrektywa usługowa nie 
wymusza pełnej liberalizacji rynku usług, 
lecz otwiera drogę zarówno 
przedsiębiorstwom, jak i konsumentom do 
pełnego wykorzystania potencjału 
jednolitego rynku;

Or. el

Poprawka 41
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że dyrektywa usługowa nie 5. przypomina, że dyrektywa usługowa nie
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wymusza liberalizacji, lecz otwiera drogę 
zarówno przedsiębiorstwom, jak i 
konsumentom do pełnego wykorzystania 
potencjału jednolitego rynku;

może wymuszać liberalizacji, lecz powinna 
otwierać drogę zarówno 
przedsiębiorstwom, jak i konsumentom do 
pełnego wykorzystania potencjału 
jednolitego rynku, nie ograniczając praw 
ochrony socjalnej pracowników;

Or. de

Poprawka 42
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że dyrektywa usługowa nie 
wymusza liberalizacji, lecz otwiera drogę 
zarówno przedsiębiorstwom, jak i 
konsumentom do pełnego wykorzystania 
potencjału jednolitego rynku;

5. przypomina, że dyrektywa usługowa nie 
wymusza liberalizacji, lecz powinna 
otwierać drogę zarówno 
przedsiębiorstwom, jak i konsumentom do 
pełnego wykorzystania potencjału 
jednolitego rynku;

Or. it

Poprawka 43
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że dyrektywa usługowa nie 
wymusza liberalizacji, lecz otwiera drogę 
zarówno przedsiębiorstwom, jak i 
konsumentom do pełnego wykorzystania 
potencjału jednolitego rynku;

5. przypomina, że dyrektywa usługowa nie 
wymusza liberalizacji, lecz otwiera drogę 
zarówno przedsiębiorstwom, jak i 
konsumentom do pełnego wykorzystania 
potencjału jednolitego rynku w ramach 
konkurencyjnej społecznej gospodarki 
rynkowej;

Or. fr
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Poprawka 44
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. przypomina, że wdrażanie polityki 
oszczędności i recesja w wielu państwach 
członkowskich utrudniają korzystanie z 
korzyści ekonomicznych dyrektywy 
usługowej;

Or. en

Poprawka 45
Daniël van der Stoep

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
państwa członkowskie często odwołują się 
do powodów leżących w nadrzędnym 
interesie publicznym (art. 15 dyrektywy 
usługowej) w celu ochrony i promowania 
rynku krajowego; podkreśla, że uciążliwa 
forma prawna i ciężkie wymagania w 
odniesieniu do udziałowców, ograniczenia 
terytorialne, testy potrzeb ekonomicznych 
i stałe taryfy stwarzają nieuzasadnione 
przeszkody w prowadzeniu 
transgranicznych przedsiębiorstw;

skreślony

Or. nl

Poprawka 46
Josef Weidenholzer
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
państwa członkowskie często odwołują się 
do powodów leżących w nadrzędnym 
interesie publicznym (art. 15 dyrektywy 
usługowej) w celu ochrony i promowania 
rynku krajowego; podkreśla, że uciążliwa 
forma prawna i ciężkie wymagania w 
odniesieniu do udziałowców, ograniczenia 
terytorialne, testy potrzeb ekonomicznych 
i stałe taryfy stwarzają nieuzasadnione 
przeszkody w prowadzeniu 
transgranicznych przedsiębiorstw;

skreślony

Or. de

Poprawka 47
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
państwa członkowskie często odwołują się 
do powodów leżących w nadrzędnym 
interesie publicznym (art. 15 dyrektywy 
usługowej) w celu ochrony i promowania 
rynku krajowego; podkreśla, że uciążliwa 
forma prawna i ciężkie wymagania w 
odniesieniu do udziałowców, ograniczenia 
terytorialne, testy potrzeb ekonomicznych i 
stałe taryfy stwarzają nieuzasadnione 
przeszkody w prowadzeniu 
transgranicznych przedsiębiorstw;

6. podkreśla, że uciążliwa forma prawna i 
ciężkie wymagania w odniesieniu do 
udziałowców, ograniczenia terytorialne, 
testy potrzeb ekonomicznych i stałe taryfy 
stwarzają nieuzasadnione przeszkody w 
prowadzeniu transgranicznych 
przedsiębiorstw;

Or. de
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Poprawka 48
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
państwa członkowskie często odwołują się 
do powodów leżących w nadrzędnym 
interesie publicznym (art. 15 dyrektywy 
usługowej) w celu ochrony i promowania 
rynku krajowego; podkreśla, że uciążliwa 
forma prawna i ciężkie wymagania w 
odniesieniu do udziałowców, ograniczenia 
terytorialne, testy potrzeb ekonomicznych 
i stałe taryfy stwarzają nieuzasadnione 
przeszkody w prowadzeniu 
transgranicznych przedsiębiorstw;

6. odnotowuje, że państwa członkowskie
zgodnie z prawem odwołują się do 
powodów leżących w nadrzędnym 
interesie publicznym (art. 15 dyrektywy 
usługowej) w celu ochrony i promowania 
rynku krajowego;

Or. it

Poprawka 49
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
państwa członkowskie często odwołują się 
do powodów leżących w nadrzędnym 
interesie publicznym (art. 15 dyrektywy 
usługowej) w celu ochrony i promowania 
rynku krajowego; podkreśla, że uciążliwa 
forma prawna i ciężkie wymagania w 
odniesieniu do udziałowców, ograniczenia 
terytorialne, testy potrzeb ekonomicznych 
i stałe taryfy stwarzają nieuzasadnione 
przeszkody w prowadzeniu 
transgranicznych przedsiębiorstw;

6. przypomina, że państwa członkowskie 
czasami odwołują się do powodów 
leżących w nadrzędnym interesie 
publicznym (art. 15 dyrektywy usługowej) 
w celu ochrony i promowania rynku 
krajowego; wzywa Komisję, aby 
rygorystycznie zbadała rzeczywistą, a nie 
pozorną zgodność z orzecznictwem 
Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, a także z wymogami 
ustalonymi w dyrektywie w zakresie 
swobody przedsiębiorczości 
usługodawców, z pełnym uwzględnieniem 
postanowień art. 1 dyrektywy usługowej 
(2006/123/WE);
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Or. en

Poprawka 50
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
państwa członkowskie często odwołują się
do powodów leżących w nadrzędnym 
interesie publicznym (art. 15 dyrektywy 
usługowej) w celu ochrony i promowania 
rynku krajowego; podkreśla, że uciążliwa 
forma prawna i ciężkie wymagania w 
odniesieniu do udziałowców, ograniczenia 
terytorialne, testy potrzeb ekonomicznych i 
stałe taryfy stwarzają nieuzasadnione 
przeszkody w prowadzeniu 
transgranicznych przedsiębiorstw;

6. uważa, że państwa członkowskie 
powinny móc odwoływać się do powodów 
leżących w nadrzędnym interesie 
publicznym (art. 15 dyrektywy usługowej), 
jeśli są one obiektywnie uzasadnione, a 
proponowane środki są proporcjonalne do 
realizacji zamierzonego celu, a nie do 
ochrony i promowania rynku krajowego; 
podkreśla, że uciążliwa forma prawna i 
ciężkie wymagania w odniesieniu do 
udziałowców oraz ograniczenia 
terytorialne stwarzają nieuzasadnione 
przeszkody w prowadzeniu 
transgranicznych przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 51
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
państwa członkowskie często odwołują się 
do powodów leżących w nadrzędnym 
interesie publicznym (art. 15 dyrektywy 
usługowej) w celu ochrony i promowania 
rynku krajowego; podkreśla, że uciążliwa 
forma prawna i ciężkie wymagania w 
odniesieniu do udziałowców, ograniczenia 
terytorialne, testy potrzeb ekonomicznych i 

6. wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
państwa członkowskie często odwołują się 
do powodów leżących w nadrzędnym 
interesie publicznym (art. 15 dyrektywy 
usługowej) w celu ochrony i promowania 
rynku krajowego, co jest niekorzystne dla 
wewnętrznego rynku usług; podkreśla, że 
uciążliwa forma prawna i ciężkie 
wymagania w odniesieniu do 
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stałe taryfy stwarzają nieuzasadnione 
przeszkody w prowadzeniu 
transgranicznych przedsiębiorstw;

udziałowców, ograniczenia terytorialne, 
testy potrzeb ekonomicznych i stałe taryfy 
stwarzają nieuzasadnione przeszkody w 
wydajnym prowadzeniu transgranicznych 
przedsiębiorstw;

Or. pl

Poprawka 52
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
państwa członkowskie często odwołują się 
do powodów leżących w nadrzędnym 
interesie publicznym (art. 15 dyrektywy 
usługowej) w celu ochrony i promowania 
rynku krajowego; podkreśla, że uciążliwa 
forma prawna i ciężkie wymagania w 
odniesieniu do udziałowców, ograniczenia 
terytorialne, testy potrzeb ekonomicznych i
stałe taryfy stwarzają nieuzasadnione 
przeszkody w prowadzeniu 
transgranicznych przedsiębiorstw;

6. wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
państwa członkowskie mogą się w 
nieodpowiedni sposób odwoływać do 
powodów leżących w nadrzędnym 
interesie publicznym (art. 15 dyrektywy 
usługowej) jedynie w celu ochrony i 
promowania rynku krajowego; podkreśla, 
że uciążliwa forma prawna i ciężkie 
wymagania w odniesieniu do 
udziałowców, ograniczeń terytorialnych, 
testów potrzeb ekonomicznych i stałych 
taryf stwarzają nieuzasadnione przeszkody 
w prowadzeniu transgranicznych 
przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawka 53
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zauważa, że dyrektywa nie wpływa na 
prawo pracy państw członkowskich, w 
związku z tym przepisy dotyczące ochrony 
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socjalnej, rokowań zbiorowych, zdrowia i 
bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz
zabezpieczenia społecznego nie mogą być 
traktowane jako nieproporcjonalne 
ograniczenia;

Or. en

Poprawka 54
Daniël van der Stoep

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zaniepokojony zwiększającą się 
liczbą przypadków dyskryminacji 
zgłaszanych przez konsumentów; usilnie 
wzywa państwa członkowskie do 
właściwego wdrożenia art. 20 ust. 2 
dyrektywy usługowej i wzywa 
przedsiębiorstwa do powstrzymywania się 
od stosowania nieuzasadnionych 
dyskryminacyjnych praktyk ze względu na 
przynależność państwową czy miejsce 
zamieszkania;

skreślony

Or. nl

Poprawka 55
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zaniepokojony zwiększającą się 
liczbą przypadków dyskryminacji 
zgłaszanych przez konsumentów; usilnie 
wzywa państwa członkowskie do 
właściwego wdrożenia art. 20 ust. 2 
dyrektywy usługowej i wzywa 

8. jest zaniepokojony zwiększającą się 
liczbą przypadków dyskryminacji; usilnie 
wzywa państwa członkowskie do 
właściwego wdrożenia art. 20 ust. 2 
dyrektywy usługowej i wzywa 
przedsiębiorstwa do powstrzymywania się 
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przedsiębiorstwa do powstrzymywania się 
od stosowania nieuzasadnionych 
dyskryminacyjnych praktyk ze względu na 
przynależność państwową czy miejsce 
zamieszkania;

od stosowania nieuzasadnionych 
dyskryminacyjnych praktyk ze względu na 
przynależność państwową czy miejsce 
zamieszkania; podkreśla jednak, że 
powinna panować swoboda umów, a 
przedsiębiorstwa nie mogą być zmuszane 
do sprzedawania ze stratą lub być 
zobowiązane do prowadzenia sprzedaży 
we wszystkich państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 56
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Lara Comi, Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zaniepokojony zwiększającą się 
liczbą przypadków dyskryminacji 
zgłaszanych przez konsumentów; usilnie 
wzywa państwa członkowskie do 
właściwego wdrożenia art. 20 ust. 2 
dyrektywy usługowej i wzywa 
przedsiębiorstwa do powstrzymywania się 
od stosowania nieuzasadnionych 
dyskryminacyjnych praktyk ze względu na 
przynależność państwową czy miejsce 
zamieszkania;

8. jest zaniepokojony zwiększającą się 
liczbą przypadków dyskryminacji 
zgłaszanych przez konsumentów; usilnie 
wzywa państwa członkowskie do 
właściwego wdrożenia art. 20 ust. 2 
dyrektywy usługowej i wzywa 
przedsiębiorstwa do powstrzymywania się 
od stosowania nieuzasadnionych 
dyskryminacyjnych praktyk ze względu na 
przynależność państwową czy miejsce 
zamieszkania; wskazuje jednak, że 
jakiekolwiek zmuszanie do sprzedaży jest 
sprzeczne z podstawową zasadą wolności 
umów; z zadowoleniem przyjmuje zatem 
prowadzone przez Komisję prace nad 
sprawozdaniem zawierającym wytyczne 
dotyczące niedyskryminacji, 
ustanawiające właściwą równowagę z 
korzyścią dla konsumentów i 
przedsiębiorstw;

Or. en
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Poprawka 57
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zaniepokojony zwiększającą się 
liczbą przypadków dyskryminacji 
zgłaszanych przez konsumentów; usilnie 
wzywa państwa członkowskie do 
właściwego wdrożenia art. 20 ust. 2 
dyrektywy usługowej i wzywa 
przedsiębiorstwa do powstrzymywania się 
od stosowania nieuzasadnionych 
dyskryminacyjnych praktyk ze względu na 
przynależność państwową czy miejsce 
zamieszkania;

8. jest zaniepokojony zwiększającą się 
liczbą przypadków dyskryminacji 
zgłaszanych przez konsumentów; usilnie 
wzywa państwa członkowskie do 
prawidłowego i pełnego wdrożenia art. 20 
ust. 2 dyrektywy usługowej; wzywa 
Komisję, aby zadbała o właściwe 
stosowanie tego przepisu i z zadowoleniem 
przyjmuje konstruktywną rolę, jaką 
odgrywają Europejskie Centra 
Konsumenckie w określaniu i 
rozwiązywaniu zaobserwowanych 
nieprawidłowości; wzywa 
przedsiębiorstwa do powstrzymywania się 
od stosowania nieuzasadnionych 
dyskryminacyjnych praktyk ze względu na 
przynależność państwową czy miejsce 
zamieszkania;

Or. en

Poprawka 58
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zaniepokojony zwiększającą się 
liczbą przypadków dyskryminacji 
zgłaszanych przez konsumentów; usilnie 
wzywa państwa członkowskie do 
właściwego wdrożenia art. 20 ust. 2 
dyrektywy usługowej i wzywa 
przedsiębiorstwa do powstrzymywania się 
od stosowania nieuzasadnionych 
dyskryminacyjnych praktyk ze względu na 

8. jest zaniepokojony zwiększającą się 
liczbą przypadków dyskryminacji 
zgłaszanych przez konsumentów; usilnie 
wzywa państwa członkowskie do 
właściwego wdrożenia art. 20 ust. 2 
dyrektywy usługowej i wzywa 
przedsiębiorstwa do zaniechania
stosowania nieuzasadnionych 
dyskryminacyjnych praktyk ze względu na 
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przynależność państwową czy miejsce 
zamieszkania;

przynależność państwową czy miejsce 
zamieszkania;

Or. pl

Poprawka 59
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa Komisję, aby pomagała 
państwom członkowskim w promowaniu 
dostępu do jednolitego rynku usług; w 
szczególności wzywa Komisję, aby 
dopilnowała, żeby restrykcyjne praktyki 
zakazane na mocy dyrektywy, takie jak 
test potrzeb ekonomicznych, nie były już 
stosowane w praktyce;

Or. en

Poprawka 60
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Inteligentne zarządzanie wewnętrznym 
rynkiem usług

Rozsądne zarządzanie wewnętrznym 
rynkiem usług

Or. fr

Poprawka 61
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że pełne wdrożenie 
dyrektywy usługowej wymaga pogodzenia 
zasad właściwych dla różnych sektorów, 
co może się wiązać z koniecznością 
wydawania dodatkowych zezwoleń i przez 
to prowadzić do kumulowania się kosztów, 
zwłaszcza w przypadku MŚP; wzywa 
państwa członkowskie do przyjęcia 
zintegrowanego podejścia do 
wewnętrznego rynku usług w celu 
stworzenia pewności prawa dla 
konsumentów i przedsiębiorstw;

9. przypomina, że pełne wdrożenie 
dyrektywy usługowej wymaga pogodzenia 
zasad właściwych dla różnych sektorów; 
wzywa państwa członkowskie do przyjęcia 
całościowego podejścia do wewnętrznego 
rynku usług w celu stworzenia pewności 
prawa dla konsumentów i przedsiębiorstw, 
a w szczególności MŚP;

Or. en

Poprawka 62
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że pełne wdrożenie 
dyrektywy usługowej wymaga pogodzenia 
zasad właściwych dla różnych sektorów, 
co może się wiązać z koniecznością 
wydawania dodatkowych zezwoleń i przez 
to prowadzić do kumulowania się kosztów, 
zwłaszcza w przypadku MŚP; wzywa 
państwa członkowskie do przyjęcia 
zintegrowanego podejścia do 
wewnętrznego rynku usług w celu 
stworzenia pewności prawa dla 
konsumentów i przedsiębiorstw;

9. przypomina, że pełne wdrożenie 
dyrektywy usługowej wymaga pogodzenia 
zasad właściwych dla różnych sektorów, 
co może się wiązać z koniecznością 
wydawania dodatkowych zezwoleń i przez 
to prowadzić do kumulowania się kosztów 
przedsiębiorstw; apeluje jednak do państw 
członkowskich o zmniejszanie kosztów 
wdrażania ponoszonych przez 
przedsiębiorstwa; wzywa państwa 
członkowskie do przyjęcia zintegrowanego 
podejścia do wewnętrznego rynku usług w 
celu stworzenia pewności prawa dla 
konsumentów i przedsiębiorstw;

Or. en
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Poprawka 63
Josef Weidenholzer

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że pełne wdrożenie 
dyrektywy usługowej wymaga pogodzenia 
zasad właściwych dla różnych sektorów, 
co może się wiązać z koniecznością 
wydawania dodatkowych zezwoleń i przez 
to prowadzić do kumulowania się kosztów, 
zwłaszcza w przypadku MŚP; wzywa 
państwa członkowskie do przyjęcia 
zintegrowanego podejścia do 
wewnętrznego rynku usług w celu 
stworzenia pewności prawa dla 
konsumentów i przedsiębiorstw;

9. przypomina, że pełne wdrożenie 
dyrektywy usługowej wymaga pogodzenia 
zasad właściwych dla różnych sektorów, 
co może się wiązać z koniecznością 
wydawania dodatkowych zezwoleń i przez 
to prowadzić do kumulowania się kosztów, 
zwłaszcza w przypadku MŚP; wzywa 
państwa członkowskie do przyjęcia 
zintegrowanego podejścia do 
wewnętrznego rynku usług w celu 
stworzenia pewności prawa dla 
konsumentów i przedsiębiorstw; wzywa 
państwa członkowskie do jednoczesnego 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
ochrony pracowników i konsumentów;

Or. de

Poprawka 64
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla fakt, że sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
usług zależy nie tylko od wdrożenia 
dyrektywy usługowej, ale w równym 
stopniu od wdrożenia innych aktów 
ustawodawczych UE;

Or. en
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Poprawka 65
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
mające na celu zapewnienie 
przedsiębiorstwom i konsumentom 
pewności prawa za pomocą takich 
narzędzi jak dyrektywa o prawach 
konsumenta, dyrektywa w sprawie 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów i rozporządzenie w sprawie 
internetowego rozstrzygania sporów; 
przypomina o potrzebie ustanowienia 
ogólnounijnego spójnego mechanizmu 
dochodzenia roszczeń zbiorowych w 
dziedzinie ochrony konsumenta, który 
stanowi podstawowy instrument 
wspierania zdrowej konkurencji;

Or. en

Poprawka 66
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do zapewnienia 
spójności między wzajemną oceną w 
ramach dyrektywy usługowej a wzajemną 
oceną w ramach dyrektywy w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych oraz 
do zidentyfikowania przypadków, w 
których państwa członkowskie 
dysproporcjonalnie blokują dostęp do
niektórych zawodów; usilnie wzywa 
państwa członkowskie do zniesienia 
takich nieuzasadnionych wymagań;

10. wzywa Komisję do zapewnienia 
spójności między wzajemną oceną w 
ramach dyrektywy usługowej a wzajemną 
oceną w ramach dyrektywy w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych;
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Or. it

Poprawka 67
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do zapewnienia 
spójności między wzajemną oceną w 
ramach dyrektywy usługowej a wzajemną 
oceną w ramach dyrektywy w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych oraz 
do zidentyfikowania przypadków, w 
których państwa członkowskie 
dysproporcjonalnie blokują dostęp do 
niektórych zawodów; usilnie wzywa 
państwa członkowskie do zniesienia takich 
nieuzasadnionych wymagań;

10. wzywa Komisję do zapewnienia 
spójności między wzajemną oceną w 
ramach dyrektywy usługowej a wzajemną 
oceną w ramach dyrektywy w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych oraz 
do precyzyjnego wskazania przypadków, 
w których państwa członkowskie 
dysproporcjonalnie blokują dostęp do 
niektórych zawodów; usilnie wzywa 
państwa członkowskie do zniesienia takich 
nieuzasadnionych wymagań;

Or. el

Poprawka 68
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że w ramach działań 
następczych związanych z dyrektywą 
usługową, zwłaszcza podczas weryfikacji 
istniejących regulacji dotyczących 
wykonywania zawodu w odniesieniu do 
niektórych wolnych zawodów, należy 
przeprowadzić dogłębną analizę każdego 
przypadku, przy czym należy zbadać 
zawarte w dyrektywie usługowej powody 
uzasadnienia dla każdej regulacji 
dotyczącej wykonywania zawodu; 
podkreśla w związku z tym, że zmiana 
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kryteriów wymaga rewizji dyrektywy 
usługowej, której nie można 
przeprowadzić w ramach bieżących 
działań następczych;

Or. de

Poprawka 69
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do państw członkowskich o 
większe wykorzystanie procedury 
wzajemnego uznawania w celu ułatwienia 
swobodnego przepływu usług w 
przypadkach, w których nie wprowadzono 
jeszcze zharmonizowanych zasad;

11. uważa, że w celu ułatwienia 
swobodnego przepływu usług bardziej 
pożądana jest minimalna harmonizacja 
na szczeblu UE niż stosowanie 
wzajemnego uznawania przez państwa 
członkowskie, w związku z czym należy ją 
wprowadzić, tam gdzie nie istnieje;

Or. en

Poprawka 70
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. odnotowuje, że różnorodność 
krajowych standardów powoduje 
rozdrobnienie; wspiera opracowanie 
dobrowolnych standardów europejskich 
dotyczących usług w celu zwiększenia 
porównywalności transgranicznej;

skreślony

Or. it
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Poprawka 71
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. odnotowuje, że różnorodność 
krajowych standardów powoduje 
rozdrobnienie; wspiera opracowanie 
dobrowolnych standardów europejskich 
dotyczących usług w celu zwiększenia 
porównywalności transgranicznej;

skreślony

Or. de

Poprawka 72
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. odnotowuje, że różnorodność 
krajowych standardów powoduje 
rozdrobnienie; wspiera opracowanie 
dobrowolnych standardów europejskich 
dotyczących usług w celu zwiększenia 
porównywalności transgranicznej;

12. odnotowuje, że różnorodność 
krajowych standardów powoduje 
rozdrobnienie; wspiera opracowanie 
dobrowolnych standardów europejskich 
dotyczących usług w celu zwiększenia 
porównywalności transgranicznej; 
proponuje, aby standardy mające 
zastosowanie do usług były nadzorowane 
przez odpowiednie niezależne organy 
europejskie;

Or. fr

Poprawka 73
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. odnotowuje, że różnorodność 
krajowych standardów powoduje 
rozdrobnienie; wspiera opracowanie 
dobrowolnych standardów europejskich 
dotyczących usług w celu zwiększenia 
porównywalności transgranicznej;

12. odnotowuje, że różnorodność 
krajowych standardów powoduje 
rozdrobnienie i trudności interpretacyjne 
dla wielu kategorii zawodów i 
przedsiębiorstw; wspiera opracowanie 
dobrowolnych standardów europejskich 
dotyczących usług w celu zwiększenia 
porównywalności transgranicznej;

Or. it

Poprawka 74
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. odnotowuje, że różnorodność 
krajowych standardów powoduje 
rozdrobnienie; wspiera opracowanie 
dobrowolnych standardów europejskich 
dotyczących usług w celu zwiększenia 
porównywalności transgranicznej;

12. odnotowuje, że różnorodność 
krajowych standardów powoduje 
rozdrobnienie; opracowanie dobrowolnych 
standardów europejskich mogłoby 
stanowić metodę zwiększenia 
porównywalności transgranicznej 
niektórych usług;

Or. en

Poprawka 75
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. odnotowuje, że różnorodność 
krajowych standardów powoduje 
rozdrobnienie; wspiera opracowanie
dobrowolnych standardów europejskich 

12. odnotowuje, że różnorodność 
krajowych standardów powoduje 
rozdrobnienie; wspiera opracowanie 
standardów europejskich dotyczących 
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dotyczących usług w celu zwiększenia 
porównywalności transgranicznej;

usług w celu zwiększenia 
porównywalności transgranicznej;

Or. de

Poprawka 76
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Constance Le Grip, Lara Comi, Małgorzata 
Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. odnotowuje, że różnorodność 
krajowych standardów powoduje 
rozdrobnienie; wspiera opracowanie 
dobrowolnych standardów europejskich 
dotyczących usług w celu zwiększenia 
porównywalności transgranicznej;

12. odnotowuje, że różnorodność 
krajowych standardów powoduje 
rozdrobnienie; wspiera opracowanie 
dobrowolnych standardów europejskich 
dotyczących usług w celu zwiększenia 
porównywalności transgranicznej i handlu;

Or. en

Poprawka 77
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla również to, że 
nieodpowiednia transgraniczna ochrona 
ubezpieczeniowa usługodawców jest 
główną przeszkodą w swobodnym 
przepływie; usilnie wzywa zainteresowane 
strony do znalezienia rozwiązań poprzez 
dialog;

13. podkreśla również, że niedostateczna
transgraniczna ochrona ubezpieczeniowa 
usługodawców podczas prowadzenia 
działalności zawodowej jest główną 
przeszkodą w swobodnym przepływie; 
usilnie wzywa zainteresowane strony do 
znalezienia rozwiązań poprzez dialog;

Or. el
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Poprawka 78
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Constance Le Grip, Lara Comi, Małgorzata 
Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca do większego stosowania 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym między państwami 
członkowskimi, aby sprawdzać 
transgraniczną zgodność z nałożonymi 
wymaganiami, oraz systemu SOLVIT, aby 
pomagać przedsiębiorstwom i 
konsumentom w przypadku kolizji 
przepisów i niezgodności;

14. zachęca do większego stosowania 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym między państwami 
członkowskimi, aby sprawdzać 
transgraniczną zgodność z nałożonymi 
wymaganiami, oraz Europejskich Centrów 
Konsumenckich, a także systemu 
SOLVIT, aby pomagać przedsiębiorstwom 
i konsumentom w przypadku kolizji 
przepisów i niezgodności; podkreśla w 
związku z tym znaczenie, jakie ma 
zapewnienie pełnego dostępu 
stowarzyszonych partnerów do sieci 
SOLVIT na poziomie technicznym; 

Or. en

Poprawka 79
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca do większego stosowania 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym między państwami 
członkowskimi, aby sprawdzać 
transgraniczną zgodność z nałożonymi
wymaganiami, oraz systemu SOLVIT, aby 
pomagać przedsiębiorstwom i 
konsumentom w przypadku kolizji 
przepisów i niezgodności;

14. zachęca do większego stosowania 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym między państwami 
członkowskimi, aby sprawdzać zgodność z 
wymaganiami dyrektywy, zwłaszcza w 
przypadku transgranicznego świadczenia 
usług, oraz systemu SOLVIT, aby 
pomagać przedsiębiorstwom i 
konsumentom w przypadku kolizji 
przepisów i niezgodności;

Or. el
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Poprawka 80
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zauważa, że narzędzia jednolitego 
rynku, w tym SOLVIT, powinny działać 
sprawniej, jeśli chodzi o czas, jaki zabiera 
załatwienie spraw; podkreśla znaczenie 
lepiej wyznaczonych celów i kluczowych 
wskaźników skuteczności działania w tym 
zakresie; z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę Komisji mającą na celu 
przegląd ram prawnych SOLVIT-u;

Or. en

Poprawka 81
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. wzywa Komisję, aby pomogła 
państwom członkowskim w ustanowieniu 
centrów jednolitego rynku i 
wzmocnionych pojedynczych punktów 
kontaktowych; apeluje ponadto do 
Komisji o gromadzenie i publikowanie 
danych wskaźnikowych dotyczących 
poziomów korzystania z pojedynczych 
punktów kontaktowych oraz informacji o 
ich osiągnięciach;

Or. en
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Poprawka 82
Daniël van der Stoep

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. usilnie wzywa państwa członkowskie 
to wprowadzenia pojedynczych punktów 
kontaktowych drugiej generacji, które będą 
w pełni funkcjonalnymi, wielojęzycznymi i 
przyjaznymi dla użytkownika portalami 
administracji elektronicznej; podkreśla 
znaczenie przyjmowania podejścia 
skoncentrowanego na usługodawcy i 
obejmującego cały cykl biznesowy; uważa, 
że procedury elektroniczne wesprą 
uproszczenie, zmniejszą koszty związane z 
zapewnieniem zgodności i zwiększą 
pewność prawa; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia pełnej 
interoperacyjności ich pojedynczych 
punktów kontaktowych i 
rozpowszechnienia informacji na ich 
temat ponad granicami; wzywa Komisję 
do ustalenia jasnych kryteriów odniesienia
dla oceny pojedynczych punktów 
kontaktowych oraz do systematycznego 
informowania Parlamentu o poczynionych 
postępach;

15. usilnie wzywa państwa członkowskie 
to wprowadzenia pojedynczych punktów 
kontaktowych drugiej generacji, które będą 
w pełni funkcjonalnymi i przyjaznymi dla 
użytkownika portalami administracji 
elektronicznej; podkreśla znaczenie 
przyjmowania podejścia 
skoncentrowanego na usługodawcy i 
obejmującego cały cykl biznesowy; uważa, 
że procedury elektroniczne wesprą 
uproszczenie, zmniejszą koszty związane z 
zapewnieniem zgodności i zwiększą 
pewność prawa; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia pełnej 
interoperacyjności ich pojedynczych 
punktów kontaktowych; wzywa Komisję 
do ustalenia jasnych kryteriów dla oceny 
pojedynczych punktów kontaktowych oraz 
do systematycznego informowania 
Parlamentu o poczynionych postępach;

Or. nl

Poprawka 83
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. usilnie wzywa państwa członkowskie 
to wprowadzenia pojedynczych punktów 
kontaktowych drugiej generacji, które będą 
w pełni funkcjonalnymi, wielojęzycznymi i 

15. usilnie wzywa państwa członkowskie 
to wprowadzenia pojedynczych punktów 
kontaktowych drugiej generacji, które będą 
w pełni funkcjonalnymi, wielojęzycznymi i 
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przyjaznymi dla użytkownika portalami 
administracji elektronicznej; podkreśla 
znaczenie przyjmowania podejścia 
skoncentrowanego na usługodawcy i 
obejmującego cały cykl biznesowy; uważa, 
że procedury elektroniczne wesprą 
uproszczenie, zmniejszą koszty związane z 
zapewnieniem zgodności i zwiększą 
pewność prawa; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia pełnej 
interoperacyjności ich pojedynczych 
punktów kontaktowych i 
rozpowszechnienia informacji na ich temat 
ponad granicami; wzywa Komisję do 
ustalenia jasnych kryteriów odniesienia dla 
oceny pojedynczych punktów 
kontaktowych oraz do systematycznego 
informowania Parlamentu o poczynionych 
postępach;

przyjaznymi dla użytkownika portalami 
administracji elektronicznej; podkreśla 
znaczenie przyjmowania podejścia 
skoncentrowanego na usługodawcy i 
obejmującego cały cykl biznesowy; uważa, 
że procedury elektroniczne wesprą 
uproszczenie, zmniejszą koszty związane z 
zapewnieniem zgodności i zwiększą 
pewność prawa; wzywa państwa 
członkowskie do wspierania procesu 
powierzania zadań administracyjnych 
oficjalnie akredytowanym podmiotom 
prywatnym; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia pełnej interoperacyjności 
ich pojedynczych punktów kontaktowych i 
rozpowszechnienia informacji na ich temat 
ponad granicami; wzywa Komisję do 
ustalenia jasnych kryteriów odniesienia dla 
oceny pojedynczych punktów 
kontaktowych oraz do systematycznego 
informowania Parlamentu o poczynionych 
postępach;

Or. it

Poprawka 84
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. usilnie wzywa państwa członkowskie 
to wprowadzenia pojedynczych punktów 
kontaktowych drugiej generacji, które będą 
w pełni funkcjonalnymi, wielojęzycznymi i 
przyjaznymi dla użytkownika portalami 
administracji elektronicznej; podkreśla 
znaczenie przyjmowania podejścia 
skoncentrowanego na usługodawcy i 
obejmującego cały cykl biznesowy; uważa, 
że procedury elektroniczne wesprą 
uproszczenie, zmniejszą koszty związane z 
zapewnieniem zgodności i zwiększą 
pewność prawa; wzywa państwa 

15. usilnie wzywa państwa członkowskie 
to wprowadzenia pojedynczych punktów 
kontaktowych drugiej generacji, które będą 
w pełni funkcjonalnymi, wielojęzycznymi i 
przyjaznymi dla użytkownika portalami 
administracji elektronicznej; podkreśla 
znaczenie przyjmowania podejścia 
skoncentrowanego na usługodawcy i 
obejmującego cały cykl biznesowy; uważa, 
że procedury elektroniczne wesprą 
uproszczenie, zmniejszą koszty związane z 
zapewnieniem zgodności i zwiększą 
pewność prawa; wzywa państwa 



PE508.256v01-00 42/65 AM\933163PL.doc

PL

członkowskie do zapewnienia pełnej 
interoperacyjności ich pojedynczych 
punktów kontaktowych i 
rozpowszechnienia informacji na ich temat 
ponad granicami; wzywa Komisję do 
ustalenia jasnych kryteriów odniesienia dla 
oceny pojedynczych punktów 
kontaktowych oraz do systematycznego 
informowania Parlamentu o poczynionych 
postępach;

członkowskie do wspierania procesu 
powierzania zadań administracyjnych 
oficjalnie akredytowanym podmiotom 
prywatnym; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia pełnej interoperacyjności 
ich pojedynczych punktów kontaktowych i 
rozpowszechnienia informacji na ich temat 
ponad granicami; wzywa Komisję do 
ustalenia jasnych kryteriów odniesienia dla 
oceny pojedynczych punktów 
kontaktowych oraz do systematycznego 
informowania Parlamentu o poczynionych 
postępach;

Or. it

Poprawka 85
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
kompleksowej strategii komunikacyjnej, 
aby informować obywateli europejskich o 
ich prawach i możliwościach 
wynikających z dyrektywy usługowej;

Or. en

Poprawka 86
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Śródtytuł 4

Projekt rezolucji Poprawka

Lepsze wdrażanie na rzecz 
zmaksymalizowania efektów 
gospodarczych

Lepsze wdrażanie na rzecz 
zmaksymalizowania efektów 
gospodarczych i społecznych
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Or. fr

Poprawka 87
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla to, że tam, gdzie właściwie 
wdrożono dyrektywę usługową, przyniosła 
ona konkretne wyniki w dziedzinie 
zatrudnienia i wzrostu gospodarczego; 
popiera w związku z tym wymianę 
najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi, w tym innowacyjnych 
rozwiązań między właściwymi władzami 
w regionach przygranicznych;

16. podkreśla, że aby zmaksymalizować
konkretne wyniki w dziedzinie 
zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, 
należy popierać wymianę najlepszych 
praktyk między państwami członkowskimi, 
w tym innowacyjnych rozwiązań między 
właściwymi władzami w regionach 
przygranicznych;

Or. en

Poprawka 88
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla to, że tam, gdzie właściwie 
wdrożono dyrektywę usługową, przyniosła
ona konkretne wyniki w dziedzinie 
zatrudnienia i wzrostu gospodarczego;
popiera w związku z tym wymianę 
najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi, w tym innowacyjnych 
rozwiązań między właściwymi władzami 
w regionach przygranicznych;

16. podkreśla, że w niektórych 
przypadkach dyrektywa usługowa
przyniosła konkretne wyniki w dziedzinie 
zatrudnienia i wzrostu gospodarczego;
popiera w związku z tym wymianę 
najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi, w tym innowacyjnych 
rozwiązań między właściwymi władzami 
w regionach przygranicznych;

Or. it
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Poprawka 89
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
przedstawienie lepszych propozycji 
mających na celu uznanie i promowanie 
roli partnerów społecznych w działalności 
w zakresie usług na płaszczyźnie 
europejskiej, uwzględniając przy tym 
różnorodność systemów krajowych; 
proponuje, aby społeczna konwergencja w 
działalności w zakresie usług została 
uznana za priorytet polityczny;

Or. fr

Poprawka 90
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wskazuje, że niewłaściwe wdrażanie 
wywiera skutki bez względu na granice, a 
ich cenę muszą płacić obywatele w całej 
UE; podkreśla, że wszystkie państwa 
członkowskie ponoszą odpowiedzialność 
za siebie nawzajem i za to, by Unia 
skutecznie wdrożyła dyrektywę, i powinny 
wywiązywać się ze swoich obowiązków na 
takich samych zasadach;

17. podkreśla, że wszystkie państwa 
członkowskie ponoszą odpowiedzialność 
za siebie nawzajem i za to, by Unia 
skutecznie wdrożyła dyrektywę, i powinny 
wywiązywać się ze swoich obowiązków na 
takich samych zasadach;

Or. de

Poprawka 91
Matteo Salvini
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wskazuje, że niewłaściwe wdrażanie 
wywiera skutki bez względu na granice, a 
ich cenę muszą płacić obywatele w całej 
UE; podkreśla, że wszystkie państwa 
członkowskie ponoszą odpowiedzialność 
za siebie nawzajem i za to, by Unia 
skutecznie wdrożyła dyrektywę, i powinny 
wywiązywać się ze swoich obowiązków na 
takich samych zasadach;

17. podkreśla, że wszystkie państwa 
członkowskie ponoszą odpowiedzialność 
za siebie nawzajem i za to, by Unia 
skutecznie wdrożyła dyrektywę, i powinny
wywiązywać się ze swoich obowiązków na 
takich samych zasadach;

Or. it

Poprawka 92
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję, aby pomagała 
państwom członkowskim rozwiązywać 
główne problemy, na które napotykają w 
związku z wdrażaniem i stosowaniem 
prawa UE w zakresie jednolitego rynku, w 
tym znajdować sposoby poprawienia 
transpozycji i eliminowania braków 
zgodności oraz szybkiego i skutecznego 
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;

Or. en

Poprawka 93
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że właściwe władze 
regionalne i lokalne także muszą ponieść 
ciążącą na nich wspólną 
odpowiedzialność za pełne i jakościowe 
wdrażanie przepisów, wykraczające poza 
literę dyrektywy, w świetle ogólnego celu, 
jakim jest pobudzanie działalności 
gospodarczej;

skreślony

Or. it

Poprawka 94
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że właściwe władze 
regionalne i lokalne także muszą ponieść 
ciążącą na nich wspólną odpowiedzialność 
za pełne i jakościowe wdrażanie 
przepisów, wykraczające poza literę 
dyrektywy, w świetle ogólnego celu, jakim 
jest pobudzanie działalności gospodarczej;

18. podkreśla, że wdrażanie dyrektywy 
usługowej nałożyło na właściwe władze 
regionalne i lokalne znaczne obciążenia 
administracyjne oraz że w związku z tym 
pożądane jest uproszczenie środków, aby 
władze te mogły ponieść ciążącą na nich 
wspólną odpowiedzialność za pełne i 
jakościowe wdrażanie przepisów 
dyrektywy, w świetle ogólnego celu, jakim 
jest pobudzanie działalności gospodarczej;

Or. en

Poprawka 95
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że właściwe władze 18. podkreśla, że właściwe władze 
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regionalne i lokalne także muszą ponieść 
ciążącą na nich wspólną odpowiedzialność 
za pełne i jakościowe wdrażanie 
przepisów, wykraczające poza literę
dyrektywy, w świetle ogólnego celu, jakim 
jest pobudzanie działalności gospodarczej;

regionalne i lokalne także muszą ponieść 
ciążącą na nich wspólną odpowiedzialność 
za jakościowe wdrożenie dyrektywy w 
świetle ogólnego celu, jakim jest 
pobudzanie działalności gospodarczej
i tworzenie zatrudnienia umożliwiającego 
zabezpieczenie społeczne i samodzielne 
życie;

Or. de

Poprawka 96
Josef Weidenholzer

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że właściwe władze 
regionalne i lokalne także muszą ponieść 
ciążącą na nich wspólną odpowiedzialność 
za pełne i jakościowe wdrażanie 
przepisów, wykraczające poza literę 
dyrektywy, w świetle ogólnego celu, jakim 
jest pobudzanie działalności gospodarczej;

18. podkreśla, że właściwe władze 
regionalne i lokalne także muszą ponieść 
ciążącą na nich wspólną odpowiedzialność 
za pełne i jakościowe wdrażanie 
przepisów, wykraczające poza literę 
dyrektywy, w świetle ogólnego celu, jakim 
jest pobudzanie działalności gospodarczej
oraz zapewnienie i pogłębianie ochrony 
socjalnej i pracowniczej europejskich 
obywateli, a także ochrona interesu 
ogólnego;

Or. de

Poprawka 97
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że właściwe władze 18. podkreśla, że właściwe władze 
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regionalne i lokalne także muszą ponieść 
ciążącą na nich wspólną odpowiedzialność 
za pełne i jakościowe wdrażanie 
przepisów, wykraczające poza literę 
dyrektywy, w świetle ogólnego celu, jakim 
jest pobudzanie działalności gospodarczej;

regionalne i lokalne także muszą ponieść 
ciążącą na nich wspólną odpowiedzialność 
za pełne i jakościowe wdrażanie 
przepisów, w świetle ogólnego celu, jakim 
jest pobudzanie działalności gospodarczej;

Or. en

Poprawka 98
Daniël van der Stoep

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę na to, że powody leżące 
w nadrzędnym interesie publicznym są 
zbyt często przywoływane, co szkodzi 
wewnętrznemu rynkowi usług; ubolewa 
nad tym, że rzadko wykonuje się ocenę 
proporcjonalności; zwraca się do Komisji 
o wyjaśnienie pojęcia proporcjonalności i 
o wydanie praktycznych wytycznych dla 
państw członkowskich, aby pomóc im je 
stosować;

skreślony

Or. nl

Poprawka 99
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę na to, że powody leżące 
w nadrzędnym interesie publicznym są 
zbyt często przywoływane, co szkodzi 
wewnętrznemu rynkowi usług; ubolewa 

19. zwraca się do Komisji o wyjaśnienie 
pojęcia proporcjonalności i o wydanie 
praktycznych wytycznych dla państw 
członkowskich, aby pomóc im je stosować;
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nad tym, że rzadko wykonuje się ocenę 
proporcjonalności; zwraca się do Komisji 
o wyjaśnienie pojęcia proporcjonalności i o 
wydanie praktycznych wytycznych dla 
państw członkowskich, aby pomóc im je 
stosować;

Or. de

Poprawka 100
Josef Weidenholzer

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę na to, że powody leżące 
w nadrzędnym interesie publicznym są 
zbyt często przywoływane, co szkodzi 
wewnętrznemu rynkowi usług; ubolewa 
nad tym, że rzadko wykonuje się ocenę 
proporcjonalności; zwraca się do Komisji 
o wyjaśnienie pojęcia proporcjonalności i o 
wydanie praktycznych wytycznych dla 
państw członkowskich, aby pomóc im je 
stosować;

19. zwraca się do Komisji o wyjaśnienie 
pojęcia proporcjonalności i o wydanie 
praktycznych wytycznych dla państw 
członkowskich, aby pomóc im je stosować;

Or. de

Poprawka 101
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę na to, że powody leżące 
w nadrzędnym interesie publicznym są 
zbyt często przywoływane, co szkodzi 
wewnętrznemu rynkowi usług; ubolewa 
nad tym, że rzadko wykonuje się ocenę 
proporcjonalności; zwraca się do Komisji o 

19. zwraca uwagę na przypadki, w których
powody leżące w nadrzędnym interesie 
publicznym są zbyt często przywoływane 
przez państwa członkowskie w sposób, 
który nie zawsze może być zgodny z 
prawem Unii Europejskiej; ubolewa nad 
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wyjaśnienie pojęcia proporcjonalności i o 
wydanie praktycznych wytycznych dla 
państw członkowskich, aby pomóc im je 
stosować;

tym, że rzadko wykonuje się ocenę 
proporcjonalności; zwraca się do Komisji, 
aby w pełni przestrzegając prawidłowego 
stosowania odpowiednich kryteriów 
ustanowionych w dyrektywie i 
orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, wydała praktyczne 
wytyczne dla państw członkowskich, aby 
pomóc im je stosować, i aby opublikowała 
sprawozdanie zawierające jej ustalenia;

Or. en

Poprawka 102
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę na to, że powody leżące 
w nadrzędnym interesie publicznym są zbyt 
często przywoływane, co szkodzi 
wewnętrznemu rynkowi usług; ubolewa 
nad tym, że rzadko wykonuje się ocenę 
proporcjonalności; zwraca się do Komisji o 
wyjaśnienie pojęcia proporcjonalności i o 
wydanie praktycznych wytycznych dla 
państw członkowskich, aby pomóc im je 
stosować;

19. zwraca uwagę na to, że powody leżące 
w nadrzędnym interesie publicznym są 
czasami przywoływane, co szkodzi 
wewnętrznemu rynkowi usług; ubolewa 
nad tym, że rzadko wykonuje się ocenę 
proporcjonalności; uważa, że należy w 
pełni przestrzegać orzecznictwa ETS 
dotyczącego przywoływania powodów 
leżących w nadrzędnym interesie 
publicznym;

Or. en

Poprawka 103
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę na to, że powody leżące 
w nadrzędnym interesie publicznym są zbyt

19. zwraca uwagę na to, że powody leżące 
w nadrzędnym interesie publicznym są 
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często przywoływane, co szkodzi 
wewnętrznemu rynkowi usług; ubolewa 
nad tym, że rzadko wykonuje się ocenę 
proporcjonalności; zwraca się do Komisji o 
wyjaśnienie pojęcia proporcjonalności i o 
wydanie praktycznych wytycznych dla 
państw członkowskich, aby pomóc im je 
stosować;

często przywoływane; ubolewa nad tym, że 
rzadko wykonuje się ocenę 
proporcjonalności; zwraca się do Komisji o 
wyjaśnienie pojęcia proporcjonalności i o 
wydanie wytycznych dla państw 
członkowskich, aby pomóc im je stosować;

Or. it

Poprawka 104
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę na to, że powody leżące 
w nadrzędnym interesie publicznym są 
zbyt często przywoływane, co szkodzi 
wewnętrznemu rynkowi usług; ubolewa 
nad tym, że rzadko wykonuje się ocenę 
proporcjonalności; zwraca się do Komisji 
o wyjaśnienie pojęcia proporcjonalności i o 
wydanie praktycznych wytycznych dla 
państw członkowskich, aby pomóc im je 
stosować;

19. ubolewa nad tym, że rzadko ocenia się 
proporcjonalność ograniczeń na rynku 
usług i zwraca się do Komisji o 
wyjaśnienie pojęcia proporcjonalności i o 
wydanie praktycznych wytycznych dla 
państw członkowskich, aby pomóc im je 
stosować i zmniejszyć przypadki ich 
niewłaściwego stosowania przez państwa 
członkowskie;

Or. fr

Poprawka 105
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę na to, że powody leżące 
w nadrzędnym interesie publicznym są 
zbyt często przywoływane, co szkodzi 
wewnętrznemu rynkowi usług; ubolewa 

19. zwraca uwagę na to, że powody leżące 
w nadrzędnym interesie publicznym są 
zbyt często przywoływane, co szkodzi 
wewnętrznemu rynkowi usług; ubolewa 
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nad tym, że rzadko wykonuje się ocenę 
proporcjonalności; zwraca się do Komisji o 
wyjaśnienie pojęcia proporcjonalności i o 
wydanie praktycznych wytycznych dla 
państw członkowskich, aby pomóc im je 
stosować;

nad tym, że rzadko wykonuje się ocenę 
proporcjonalności; zwraca się do Komisji o 
wyjaśnienie pojęcia proporcjonalności i o 
wydanie wytycznych dla państw 
członkowskich, aby pomóc im je stosować;

Or. it

Poprawka 106
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę na to, że powody leżące 
w nadrzędnym interesie publicznym są 
zbyt często przywoływane, co szkodzi 
wewnętrznemu rynkowi usług; ubolewa 
nad tym, że rzadko wykonuje się ocenę 
proporcjonalności; zwraca się do Komisji o 
wyjaśnienie pojęcia proporcjonalności i o 
wydanie praktycznych wytycznych dla 
państw członkowskich, aby pomóc im je 
stosować;

19. zwraca uwagę na to, że powody leżące 
w nadrzędnym interesie publicznym są 
zbyt często przywoływane, co szkodzi 
wewnętrznemu rynkowi usług i powoduje 
jego fragmentację; ubolewa nad tym, że 
rzadko wykonuje się ocenę 
proporcjonalności; zwraca się do Komisji o 
wyjaśnienie pojęcia proporcjonalności i o 
wydanie praktycznych wytycznych dla 
państw członkowskich, aby pomóc im je 
stosować;

Or. en

Poprawka 107
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zdecydowanie popiera politykę
„zerowej tolerancji” przedstawioną przez 
Komisję; zachęca Komisję do 
wykorzystania wszelkich dostępnych 
środków w celu zapewnienia pełnego 

20. zdecydowanie ubolewa nad polityką
„zerowej tolerancji” przedstawioną przez 
Komisję; zachęca Komisję do 
wykorzystania wszelkich dostępnych 
środków w celu lepszego zrozumienia 
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wdrożenia istniejących zasad, we 
współpracy z państwami członkowskimi; 
wzywa do stosowania przyspieszonych 
procedur postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego we wszelkich 
stwierdzonych przypadkach naruszenia 
dyrektywy;

konkretnych powodów braku pełnego 
wdrożenia istniejących zasad, we 
współpracy z państwami członkowskimi;

Or. it

Poprawka 108
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zdecydowanie popiera politykę 
„zerowej tolerancji” przedstawioną przez 
Komisję; zachęca Komisję do 
wykorzystania wszelkich dostępnych 
środków w celu zapewnienia pełnego 
wdrożenia istniejących zasad, we 
współpracy z państwami członkowskimi; 
wzywa do stosowania przyspieszonych 
procedur postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego we wszelkich 
stwierdzonych przypadkach naruszenia 
dyrektywy;

20. zdecydowanie popiera politykę 
„zerowej tolerancji” przedstawioną przez 
Komisję; zachęca Komisję do 
wykorzystania wszelkich dostępnych 
środków w celu zapewnienia pełnego 
wdrożenia istniejących zasad, we 
współpracy na równych warunkach z 
państwami członkowskimi; celem Komisji 
powinno być przede wszystkim prawidłowe 
wdrożenie dyrektywy, a nie karanie 
państw członkowskich; w przypadkach 
gdy państwa członkowskie nadal nie 
wdrażają dyrektywy lub we wszelkich 
stwierdzonych przypadkach naruszenia 
dyrektywy, należy przewidzieć wszczęcie 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 109
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. zdecydowanie popiera politykę 
„zerowej tolerancji” przedstawioną przez 
Komisję; zachęca Komisję do 
wykorzystania wszelkich dostępnych 
środków w celu zapewnienia pełnego
wdrożenia istniejących zasad, we 
współpracy z państwami członkowskimi;
wzywa do stosowania przyspieszonych 
procedur postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego we wszelkich 
stwierdzonych przypadkach naruszenia 
dyrektywy;

20. zachęca Komisję do wykorzystania 
wszelkich dostępnych środków w celu 
zapewnienia wdrożenia istniejących zasad, 
we współpracy z państwami 
członkowskimi;

Or. de

Poprawka 110
Daniël van der Stoep

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zdecydowanie popiera politykę 
„zerowej tolerancji” przedstawioną przez 
Komisję; zachęca Komisję do 
wykorzystania wszelkich dostępnych 
środków w celu zapewnienia pełnego 
wdrożenia istniejących zasad, we 
współpracy z państwami członkowskimi; 
wzywa do stosowania przyspieszonych 
procedur postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego we wszelkich 
stwierdzonych przypadkach naruszenia 
dyrektywy;

20. zdecydowanie popiera politykę 
„zerowej tolerancji” przedstawioną przez 
Komisję; zachęca Komisję do 
wykorzystania wszelkich dostępnych 
środków w celu zapewnienia pełnego 
wdrożenia istniejących zasad, we 
współpracy z państwami członkowskimi;

Or. nl
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Poprawka 111
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria, Carlo Fidanza, Antonio Cancian, 
Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zdecydowanie popiera politykę 
„zerowej tolerancji” przedstawioną przez 
Komisję; zachęca Komisję do 
wykorzystania wszelkich dostępnych 
środków w celu zapewnienia pełnego 
wdrożenia istniejących zasad, we 
współpracy z państwami członkowskimi; 
wzywa do stosowania przyspieszonych 
procedur postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego we wszelkich 
stwierdzonych przypadkach naruszenia 
dyrektywy;

20. zdecydowanie popiera politykę 
„zerowej tolerancji” przedstawioną przez 
Komisję; zachęca Komisję do 
wykorzystania wszelkich dostępnych 
środków w celu zapewnienia pełnego 
wdrożenia istniejących zasad, we 
współpracy z państwami członkowskimi 
oraz zainteresowanymi kategoriami 
zawodów i przedsiębiorstw; wzywa do 
stosowania przyspieszonych procedur 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
we wszelkich stwierdzonych przypadkach 
naruszenia dyrektywy;

Or. it

Poprawka 112
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zdecydowanie popiera politykę
„zerowej tolerancji” przedstawioną przez 
Komisję; zachęca Komisję do 
wykorzystania wszelkich dostępnych 
środków w celu zapewnienia pełnego 
wdrożenia istniejących zasad, we 
współpracy z państwami członkowskimi;
wzywa do stosowania przyspieszonych 
procedur postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego we wszelkich 
stwierdzonych przypadkach naruszenia 

20. zdecydowanie popiera politykę
„zerowej tolerancji” wobec 
nieuzasadnionych ograniczeń,
przedstawioną przez Komisję; zachęca 
Komisję do wykorzystania wszelkich 
dostępnych środków w celu zapewnienia 
pełnego wdrożenia istniejących zasad, we 
współpracy z państwami członkowskimi;
wzywa do stosowania przyspieszonych 
procedur postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego we wszelkich 
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dyrektywy; stwierdzonych przypadkach naruszenia 
dyrektywy;

Or. fr

Poprawka 113
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zdecydowanie popiera politykę 
„zerowej tolerancji” przedstawioną przez 
Komisję; zachęca Komisję do 
wykorzystania wszelkich dostępnych 
środków w celu zapewnienia pełnego 
wdrożenia istniejących zasad, we 
współpracy z państwami członkowskimi; 
wzywa do stosowania przyspieszonych 
procedur postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego we wszelkich 
stwierdzonych przypadkach naruszenia 
dyrektywy;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. el

Poprawka 114
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zdecydowanie popiera politykę 
„zerowej tolerancji” przedstawioną przez 
Komisję; zachęca Komisję do 
wykorzystania wszelkich dostępnych 
środków w celu zapewnienia pełnego 
wdrożenia istniejących zasad, we 
współpracy z państwami członkowskimi; 

20. zdecydowanie popiera politykę 
„zerowej tolerancji” przedstawioną przez 
Komisję; zachęca Komisję do 
wykorzystania wszelkich dostępnych 
środków w celu zapewnienia pełnego 
wdrożenia istniejących zasad, we 
współpracy z państwami członkowskimi; 
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wzywa do stosowania przyspieszonych 
procedur postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego we wszelkich 
stwierdzonych przypadkach naruszenia 
dyrektywy;

wzywa do stosowania przyspieszonych 
procedur postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, które zostałyby 
zakończone nie później niż w ciągu 18 
miesięcy, we wszelkich stwierdzonych 
przypadkach naruszenia dyrektywy;

Or. en

Poprawka 115
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla potrzebę przeprowadzania 
przez państwa członkowskie ścisłych 
kontroli w celu przeciwdziałania 
fikcyjnemu samozatrudnieniu i jego 
negatywnym skutkom;

Or. en

Poprawka 116
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję Europejską do 
szybkiego znalezienia konkretnego 
rozwiązania problemu stosowania art. 12 
dotyczącego wyboru spośród kilku 
kandydatów, który, zwłaszcza w 
niektórych państwach członkowskich, 
powoduje wiele obaw dotyczących 
przyszłości licznych małych i 
mikroprzedsiębiorstw; wzywa Komisję 
Europejską, aby oceniła pomysł 
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przedstawienia nowego wniosku 
ustawodawczego, który pod pewnymi 
warunkami przewidywałby automatyczne 
odnowienie już istniejącego zezwolenia i w 
którym zostałyby lepiej określone i 
rozszerzone kryteria określone w pkt 3 art. 
12 dyrektywy usługowej;

Or. it

Poprawka 117
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zwraca się do państw członkowskich i 
ich organów administracji, aby wymagały 
przestrzegania zasady polegającej na 
stosowaniu tych przepisów w dziedzinie 
socjalnej, które obowiązują w miejscu 
prowadzenia działalności w zakresie 
usług, oraz aby bardzo energicznie 
zwalczały oszustwa oparte w szczególności 
na dumpingu socjalnym;

Or. fr

Poprawka 118
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję, aby wykorzystała 
„miesiąc jednolitego rynku” jako okazję 
do zwrócenia uwagi na korzyści 
jednolitego rynku usług dla 
przedsiębiorstw;
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Or. en

Poprawka 119
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca się do Komisji, aby na 
podstawie wyników wzajemnych ocen 
sporządziła listę najbardziej uciążliwych
ograniczeń, zaproponowała ukierunkowane 
reformy i na bieżąco informowała Radę i 
Parlament;

21. zwraca się do Komisji, aby na 
podstawie wyników wzajemnych ocen 
sporządziła listę najbardziej rażących
ograniczeń, przypadków dyskryminacji i 
kolizji z prawami ochrony socjalnej, a 
także by zaproponowała ukierunkowane 
reformy dyrektywy w tym zakresie i na 
bieżąco informowała Radę i Parlament;

Or. de

Poprawka 120
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny wpływu dyrektywy 
na pracowników i ochronę konsumentów;

Or. en

Poprawka 121
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. zachęca Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na sektor usług w 
rocznych analizach wzrostu gospodarczego 
i sprawozdaniach opisujących stan 
integracji jednolitego rynku oraz do 
włączenia kwestii usług do zaleceń dla 
poszczególnych państw;

22. zachęca Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na sektor usług w 
rocznych analizach wzrostu gospodarczego 
i sprawozdaniach opisujących stan 
integracji jednolitego rynku oraz do 
włączenia kwestii usług do zaleceń dla 
poszczególnych państw; uważa, że 
Komisja i Rada powinny nadal zachęcać 
państwa członkowskie – za pomocą tych 
szczegółowych zaleceń dla poszczególnych 
krajów – do przyjmowania i wdrażania 
długoterminowych strategii na rzecz 
wzrostu;

Or. hu

Poprawka 122
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. usilnie wzywa zainteresowane strony, 
przedsiębiorców i partnerów społecznych
do tego, aby także i oni domagali się od 
rządów rozliczenia się z wypełnienia 
zobowiązań podjętych w celu ożywienia 
europejskiego sektora usług i stworzenia 
stabilnych miejsc pracy;

24. w kontekście obecnego kryzysu 
gospodarczego usilnie wzywa Komisję i
państwa członkowskie, aby zwróciły 
większą uwagę na roszczenia środowisk 
biznesowych, kategorii zawodowych i
partnerów społecznych, tak aby
ustawodawstwo związane z usługami było 
wdrażane również przy uwzględnieniu ich 
uzasadnionych żądań a podstawowym 
celem była ochrona obecnego poziomu 
zatrudnienia oraz tworzenie nowych 
możliwości zatrudnienia;

Or. it

Poprawka 123
Konstantinos Poupakis
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Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. usilnie wzywa zainteresowane strony, 
przedsiębiorców i partnerów społecznych 
do tego, aby także i oni domagali się od 
rządów rozliczenia się z wypełnienia 
zobowiązań podjętych w celu ożywienia 
europejskiego sektora usług i stworzenia 
stabilnych miejsc pracy;

24. wzywa zainteresowane strony, 
przedsiębiorców i partnerów społecznych, 
aby zapewnili pełne wdrożenie przepisów 
dotyczących jednolitego rynku, zawsze 
uwzględniając jego wymiar społeczny, a 
ponadto by także i oni domagali się od 
rządów rozliczenia się z wypełnienia 
zobowiązań podjętych w celu ożywienia 
europejskiego sektora usług i stworzenia 
stabilnych miejsc pracy;

Or. el

Poprawka 124
Josef Weidenholzer

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. usilnie wzywa zainteresowane strony, 
przedsiębiorców i partnerów społecznych 
do tego, aby także i oni domagali się od 
rządów rozliczenia się z wypełnienia 
zobowiązań podjętych w celu ożywienia 
europejskiego sektora usług i stworzenia 
stabilnych miejsc pracy;

24. usilnie wzywa zainteresowane strony, 
przedsiębiorców i partnerów społecznych 
do tego, aby także i oni domagali się od 
rządów rozliczenia się z wypełnienia 
zobowiązań podjętych w celu ożywienia 
europejskiego sektora usług i stworzenia 
stabilnych i dobrych jakościowo miejsc 
pracy;

Or. de

Poprawka 125
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24a. przypomina znaczenie i silne 
oddziaływanie dyrektywy usługowej z 
dyrektywą o kwalifikacjach zawodowych, 
wzywa w związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie wspólnie z Europejskim 
Komitetem Normalizacyjnym (CEN) do 
stosowania jednolitej, jasnej i 
akceptowanej przez wszystkie państwa 
członkowskie i wszystkie kategorie 
zawodów terminologii, tak aby wspierać 
jednolite stosowanie przepisów w całej 
UE;

Or. it

Poprawka 126
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. przypomina, że przy uregulowaniach 
dotyczących określonych rodzajów 
działalności gospodarczej w dyrektywie 
usługowej podkreśla się potrzebę 
zapewnienia usługodawcy nie tylko 
amortyzacji inwestycji, ale także 
uczciwego zwrotu zainwestowanego 
kapitału;

Or. it

Poprawka 127
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 24 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24c. wzywa Komisję do zbadania w 
pragmatyczny sposób przepisów 
przejściowych, z uwzględnieniem różnych 
okoliczności zawodowych i krajowych 
kontekstów odniesienia, w celu ochrony 
struktury przedsiębiorczości i obecnych 
poziomów zatrudnienia; 

Or. it

Poprawka 128
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. usilnie wzywa członków Rady 
Europejskiej do poniesienia pełnej 
politycznej odpowiedzialności za sprawne 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
usług; zwraca się do przewodniczącego
Hermana Van Rompuya o uwzględnianie 
tej kwestii w porządkach dziennych 
posiedzeń Rady Europejskiej tak długo,
jak to będzie konieczne, w ramach 
wspólnie uzgodnionego planu działania, 
zawierającego szczegółowe punkty 
odniesienia i harmonogram dla państw 
członkowskich w zakresie usuwania 
pozostałych przeszkód;

26. usilnie wzywa członków Rady 
Europejskiej do poniesienia pełnej 
politycznej odpowiedzialności, lecz bez 
podejmowania inicjatywy ustawodawczej;
zwraca się do przewodniczącego Rady 
Europejskiej o wpisanie do porządków 
obrad Rady Europejskiej kwestii rynku 
wewnętrznego z myślą o nadaniu impulsu, 
potrzebnego do rozwoju tego rynku, w 
ramach wspólnie uzgodnionego planu 
działania, zawierającego szczegółowe 
punkty odniesienia i harmonogram, aby 
określić ogólne wytyczne i ogólne 
priorytety polityczne w zakresie
urzeczywistnienia rynku wewnętrznego, a 
w szczególności rynku usług;

Or. fr

Poprawka 129
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 26
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Projekt rezolucji Poprawka

26. usilnie wzywa członków Rady 
Europejskiej do poniesienia pełnej 
politycznej odpowiedzialności za sprawne 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
usług; zwraca się do przewodniczącego 
Hermana Van Rompuya o uwzględnianie 
tej kwestii w porządkach dziennych 
posiedzeń Rady Europejskiej tak długo, jak 
to będzie konieczne, w ramach wspólnie 
uzgodnionego planu działania, 
zawierającego szczegółowe punkty 
odniesienia i harmonogram dla państw 
członkowskich w zakresie usuwania 
pozostałych przeszkód;

26. usilnie wzywa członków Rady 
Europejskiej do poniesienia pełnej 
politycznej odpowiedzialności za sprawne 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
usług; zwraca się do przewodniczącego 
Hermana Van Rompuya o uwzględnianie 
tej kwestii w porządkach dziennych 
posiedzeń Rady Europejskiej tak długo, jak 
to będzie konieczne, w ramach wspólnie 
uzgodnionego planu działania, 
zawierającego szczegółowe punkty 
odniesienia i harmonogram, zgodnie z 
którym państwa członkowskie muszą 
rozwiązać istniejące problemy;

Or. de

Poprawka 130
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. usilnie wzywa członków Rady 
Europejskiej do poniesienia pełnej 
politycznej odpowiedzialności za sprawne 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
usług; zwraca się do przewodniczącego 
Hermana Van Rompuya o uwzględnianie 
tej kwestii w porządkach dziennych 
posiedzeń Rady Europejskiej tak długo, jak 
to będzie konieczne, w ramach wspólnie 
uzgodnionego planu działania, 
zawierającego szczegółowe punkty 
odniesienia i harmonogram dla państw 
członkowskich w zakresie usuwania 
pozostałych przeszkód;

26. usilnie wzywa członków Rady 
Europejskiej do poniesienia pełnej 
politycznej odpowiedzialności za sprawne 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
usług; zwraca się do przewodniczącego 
Hermana Van Rompuya o uwzględnianie 
tej kwestii w porządkach dziennych 
posiedzeń Rady Europejskiej tak długo, jak 
to będzie konieczne, w ramach wspólnie 
uzgodnionego planu działania, 
zawierającego szczegółowe punkty 
odniesienia i harmonogram dla państw 
członkowskich w zakresie usuwania 
pozostałych przeszkód utrudniających 
pełne wdrożenie dyrektywy usługowej;

Or. en

Poprawka 131
Constance Le Grip
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Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. usilnie wzywa członków Rady 
Europejskiej do poniesienia pełnej 
politycznej odpowiedzialności za sprawne 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
usług; zwraca się do przewodniczącego
Hermana Van Rompuya o uwzględnianie
tej kwestii w porządkach dziennych 
posiedzeń Rady Europejskiej tak długo, jak 
to będzie konieczne, w ramach wspólnie 
uzgodnionego planu działania, 
zawierającego szczegółowe punkty 
odniesienia i harmonogram dla państw 
członkowskich w zakresie usuwania 
pozostałych przeszkód;

26. usilnie wzywa członków Rady 
Europejskiej do poniesienia pełnej 
politycznej odpowiedzialności za sprawne 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
usług; zwraca się do przewodniczącego
Rady o uwzględnianie kwestii
urzeczywistnienia rynku wewnętrznego w 
porządkach dziennych posiedzeń Rady 
Europejskiej tak długo, jak to będzie 
konieczne, w ramach wspólnie 
uzgodnionego planu działania, 
zawierającego szczegółowe punkty 
odniesienia i harmonogram dla państw 
członkowskich w zakresie usuwania 
pozostałych przeszkód;

Or. fr

Poprawka 132
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a 
także rządom i parlamentom państw 
członkowskich.

27. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej, 
Radzie i Komisji, a także rządom i 
parlamentom państw członkowskich.

Or. fr


