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Poprawka 1
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że poprawa ram zarządzania 
gospodarczego powinna opierać się na 
zbiorze powiązanych ze sobą i wzajemnie 
spójnych strategii politycznych 
wspierających wzrost i zatrudnienie oraz 
że pełny rozwój rynku wewnętrznego jest 
tego warunkiem wstępnym;

Or. en

Poprawka 2
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje, że pełne i odpowiednie 
wdrożenie dyrektywy usługowej mogłoby 
doprowadzić do wzrostu potencjału 
gospodarczego na poziomie 0,8% – 2,6% 
PKB;

2. przypomina, że ogromny potencjał 
gospodarczy sektora usług pozostaje 
niewykorzystany; wskazuje, że pełne 
i odpowiednie wdrożenie dyrektywy 
usługowej mogłoby doprowadzić do 
wzrostu potencjału gospodarczego na 
poziomie 0,8% – 2,6% PKB;

Or. en

Poprawka 3
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje, że pełne i odpowiednie 
wdrożenie dyrektywy usługowej mogłoby 
doprowadzić do wzrostu potencjału 
gospodarczego na poziomie 0,8% – 2,6% 
PKB;

2. wskazuje, że pełne i odpowiednie 
wdrożenie dyrektywy usługowej mogłoby 
doprowadzić do wzrostu potencjału 
gospodarczego na poziomie 0,8% – 2,6% 
PKB oraz że utworzenie jednolitego rynku 
cyfrowego mogłoby przynieść zysk 
ekonomiczny w wysokości 4 200 EUR na 
gospodarstwo domowe;

Or. en

Poprawka 4
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że w kontekście europejskiego 
semestru jednolity rynek powinien być 
uważany za zintegrowany z innymi 
horyzontalnymi obszarami polityki, takimi 
jak ochrona konsumentów i pracowników, 
prawa socjalne, środowisko 
i zrównoważony rozwój;

Or. en

Poprawka 5
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. niemniej jednak ubolewa, że mimo 
ewidentnego znaczenia jednolitego rynku 
dla walki z kryzysem, zalecenia dla 
poszczególnych krajów z 2013 r. nie 

4. niemniej jednak ubolewa, że mimo 
ewidentnego znaczenia jednolitego rynku 
dla walki z kryzysem zalecenia dla 
poszczególnych krajów z 2013 r. nie 
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skupiają się w wystarczającym stopniu na 
potencjale rozwoju i tworzenia miejsc 
pracy wynikającego z właściwego 
wdrażania i egzekwowania zasad 
jednolitego rynku;

skupiają się w wystarczającym stopniu na 
potencjale rozwoju, zaufania 
konsumentów i tworzenia miejsc pracy 
wynikającego z właściwego wdrażania 
i egzekwowania zasad jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 6
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. popiera tegoroczne zalecenia dla 
poszczególnych krajów, które kładą nacisk 
na usunięcie nieuzasadnionych ograniczeń 
i barier uniemożliwiających wejście do 
sektorów usług; wzywa odnośne państwa 
członkowskie, aby zwróciły na te zalecenia 
szczególną uwagę;

5. popiera tegoroczne zalecenia dla 
poszczególnych krajów, które kładą nacisk 
na usunięcie nieuzasadnionych ograniczeń 
i barier uniemożliwiających wejście do 
sektorów usług; wzywa odnośne państwa 
członkowskie, aby pilnie nadały priorytet 
usunięciu tych przeszkód, które 
utrudniają rozwój rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 7
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. z żalem zauważa, że brak krajowych 
i europejskich inwestycji uniemożliwi 
realizację priorytetów określonych 
w sprawozdaniu pt. „Stan integracji 
jednolitego rynku na 2013 r. – wkład do 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 
2013 r.” w kluczowych obszarach energii, 
transportu i rynku wewnętrznego; 
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Or. en

Poprawka 8
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. z żalem zauważa, że na rynku 
wewnętrznym nadal występuje wiele 
problemów związanych z przestrzeganiem 
praw socjalnych, w szczególności zasady 
równej płacy za równą pracę, i podkreśla 
znaczenie rozwiązania tych problemów;

Or. en

Poprawka 9
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. ponownie wzywa Komisję do 
wzmocnienia zarządzania jednolitym 
rynkiem poprzez wprowadzenie rocznego 
cyklu zarządzania jednolitym rynkiem, 
który będzie służył jako szczególny filar 
europejskiego semestru, w tym tabeli 
wyników rynku wewnętrznego, rocznego 
sprawozdania w sprawie stanu integracji 
jednolitego rynku w ramach rocznej 
analizy wzrostu gospodarczego, 
wytycznych Rady Europejskiej dla państw 
członkowskich, krajowych planów 
działania mających na celu wdrażanie 
wytycznych jednolitego rynku oraz 
określonych zaleceń dla poszczególnych 
krajów;

8. ponownie wzywa Komisję do 
wzmocnienia zarządzania jednolitym 
rynkiem poprzez wprowadzenie rocznego 
cyklu zarządzania jednolitym rynkiem, 
który będzie służył jako szczególny filar 
europejskiego semestru, w tym tabeli 
wyników jednolitego rynku, rocznego 
sprawozdania w sprawie stanu integracji 
jednolitego rynku w ramach rocznej 
analizy wzrostu gospodarczego, 
wytycznych Rady Europejskiej dla państw 
członkowskich, krajowych planów 
działania mających na celu wdrażanie 
wytycznych jednolitego rynku oraz 
określonych zaleceń dla poszczególnych 
krajów;
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Or. en

Poprawka 10
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. odnotowuje brak zaangażowania 
parlamentów krajowych w debatę na temat 
kwestii związanych z jednolitym rynkiem 
w europejskim semestrze 2013 i wzywa je 
do aktywnego zaangażowania w dialog 
z Parlamentem Europejskim i ich 
odnośnymi rządami, by lepiej 
zaktywizować niewykorzystany potencjał 
rozwojowy i potencjał związany 
z zatrudnieniem.

9. odnotowuje brak zaangażowania 
parlamentów krajowych w debatę na temat 
kwestii związanych z jednolitym rynkiem 
w europejskim semestrze 2013 i wzywa je 
do aktywnego zaangażowania w dialog 
z Parlamentem Europejskim i ich 
odnośnymi rządami, by lepiej 
zaktywizować niewykorzystany potencjał 
rozwojowy i potencjał związany 
z zatrudnieniem; podkreśla, że 
zaangażowanie zainteresowanych 
podmiotów w rozwój koniecznych reform 
ma kluczowe znaczenie dla tego, by 
przyniosły one pomyślne wyniki.

Or. en

Poprawka 11
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. odnotowuje brak zaangażowania 
parlamentów krajowych w debatę na temat 
kwestii związanych z jednolitym rynkiem 
w europejskim semestrze 2013 i wzywa je 
do aktywnego zaangażowania w dialog 
z Parlamentem Europejskim i ich 
odnośnymi rządami, by lepiej 
zaktywizować niewykorzystany potencjał 
rozwojowy i potencjał związany 

9. odnotowuje brak zaangażowania 
parlamentów krajowych w debatę na temat 
kwestii związanych z jednolitym rynkiem 
w europejskim semestrze 2013 i wzywa je 
do aktywnego zaangażowania w dialog 
z Parlamentem Europejskim i ich 
odnośnymi rządami, by wypełniać ich 
udoskonalone zobowiązania regulacyjne, 
takie jak przeprowadzenie testu 
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z zatrudnieniem. jednolitego rynku, oraz lepiej 
zaktywizować niewykorzystany potencjał 
rozwojowy i potencjał związany 
z zatrudnieniem.

Or. en

Poprawka 12
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla znaczenie większego 
i wcześniejszego zaangażowania 
partnerów społecznych oraz wszystkich 
zainteresowanych podmiotów 
w opracowywanie, przyjmowanie, 
wprowadzanie w życie oraz 
monitorowanie działań podejmowanych 
w celu pobudzenia wzrostu i zwiększenia 
praw obywateli na jednolitym rynku.

Or. en


