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Poprawka 1

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do zadbania o to, by
normy dla produktów były warunkiem sine 
qua non konkurencji wewnątrz Europy, 
uznając, że normy dla produktów są 
kluczowym narzędziem wysokiej jakości 
towarów i usług oferowanych 
konsumentom i przedsiębiorstwom, które 
mogą wykorzystywać innowacyjne i 
uznane na całym świecie normy;

1. uznaje rolę, jaką w funkcjonowaniu 
europejskiego rynku wewnętrznego 
odgrywają normy dla produktów oraz 
uznaje normy za kluczowe narzędzie 
promowania trwałych i wysokiej jakości 
towarów i usług oferowanych 
konsumentom i przedsiębiorstwom; z 
zadowoleniem przyjmuje propozycję 
reformy europejskiego systemu 
normalizacji oraz wzywa do podjęcia 
środków promujących przejrzystość, 
ograniczenie kosztów i zaangażowanie 
zainteresowanych stron;

Or. en

Poprawka 2
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla nadrzędną potrzebę 
dostosowania polityki UE w zakresie 
normalizacji technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK) do postępów 
rynkowych i politycznych, które 
doprowadzą do osiągnięcia celów polityki 
europejskiej wymagających 
interoperacyjności, takich jak 
przedsiębiorczość elektroniczna, handel 
elektroniczny, elektroniczny transport 
towarowy, inteligentne systemy 
transportowe itp.; 
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Or. en

Poprawka 3
Amalia Sartori

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że konieczna jest poprawa 
procesu wzajemnej oceny dyrektywy o 
usługach celem usprawnienia 
funkcjonowania jednolitego rynku;
uważa, że istniejące zbędne obciążenia 
biurokratyczne dla organów 
administracyjnych państw członkowskich 
na szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym uniemożliwiają wprowadzenie w 
życie ogólnych procedur we wszystkich 
państwach członkowskich;

2. zauważa, że aby rynek wewnętrzny 
mógł skutecznie funkcjonować, pomimo 
że proces wzajemnej oceny dyrektywy o 
usługach przeprowadzony po raz pierwszy 
przez Komisję w ramach tej dyrektywy 
odniósł pozytywne wyniki, może on zostać 
ulepszony w szczególności w zakresie 
szybkości dzielenia się informacjami;

Or. it

Poprawka 4

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że konieczna jest poprawa 
procesu wzajemnej oceny dyrektywy o 
usługach celem usprawnienia 
funkcjonowania jednolitego rynku; uważa, 
że istniejące zbędne obciążenia 
biurokratyczne dla organów 
administracyjnych państw członkowskich 
na szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym uniemożliwiają wprowadzenie w 
życie ogólnych procedur we wszystkich 
państwach członkowskich;

2. zauważa, że konieczna jest poprawa 
procesu wzajemnej oceny dyrektywy o 
usługach celem usprawnienia 
funkcjonowania jednolitego rynku; wzywa 
do dokonania oceny wpływu tej dyrektywy 
na jakość usług oraz do oceny marginesu 
działania, jaki dyrektywa pozostawia 
władzom publicznym w celu 
wprowadzania wymogów dotyczących 
interesu publicznego, które miałyby 
obowiązywać usługodawców; uważa, że 
istniejące zbędne obciążenia 
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biurokratyczne dla organów 
administracyjnych państw członkowskich 
na szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym uniemożliwiają wprowadzenie w 
życie ogólnych procedur we wszystkich 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 5
Patrizia Toia, Roberto Gualtieri

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do prawnego uznania 
różnorodności form przedsiębiorczości w 
Europie;  w szczególności zwraca uwagę 
na znaczenie przedsiębiorstw gospodarki 
społecznej, których cechą 
charakterystyczną jest nie rozmiar lub 
sektor działalności, ale poszanowanie 
wspólnych wartości, takich jak 
uczestnictwo podmiotów społecznych, 
nadrzędność człowieka i celów 
społecznych nad kapitałem, obrona i 
stosowanie zasad solidarności i 
odpowiedzialności, godzenie interesów 
użytkowników z interesem publicznym, 
dobrowolne i otwarte członkostwo, 
wykorzystanie większości nadwyżek do 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju 
i usług na rzecz członków przy 
jednoczesnym poszanowaniu interesu 
publicznego;

Or. it
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Poprawka 6
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na fakt, że wewnętrzny 
rynek usług nie został jeszcze w pełni 
wprowadzony; w celu wyeliminowania 
istniejących barier technicznych, 
administracyjnych i prawnych domaga 
się, by Komisja dokonała pilnie zmiany 
dyrektywy w sprawie podpisu 
elektronicznego oraz by stworzyła ramy 
niezbędne do wzajemnego uznawania 
uwierzytelniania elektronicznego w Unii 
Europejskiej;

Or. ro

Poprawka 7
Hermann Winkler

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że rozwój handlu 
elektronicznego na rynku wewnętrznym 
musi skupiać się wokół problemów, jakie 
napotykają konsumenci w gospodarce 
cyfrowej, oraz na zabezpieczeniu równości 
szans odbiorcom usług posiadającym różną 
narodowość lub różne miejsce 
zamieszkania; podkreśla konieczność 
stworzenia ram prawnych dla wspierania 
ochrony konsumentów w sektorze handlu 
elektronicznego;

3. uważa, że rozwój handlu 
elektronicznego na rynku wewnętrznym 
musi skupiać się wokół problemów, jakie 
napotykają konsumenci w gospodarce 
cyfrowej, oraz na zabezpieczeniu równości 
szans odbiorcom usług posiadającym różną 
narodowość lub różne miejsce 
zamieszkania; podkreśla konieczność 
stworzenia ram prawnych dla wspierania 
ochrony konsumentów w sektorze handlu 
elektronicznego; podkreśla jednakże, że 
winno to następować przy jednoczesnym 
uwzględnieniu potrzeb w szczególności 
małych i średnich przedsiębiorstw, dla 
których handel przez Internet nie jest 
działalnością podstawową;
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Or. de

Poprawka 8
Amalia Sartori

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że rozwój handlu 
elektronicznego na rynku wewnętrznym 
musi skupiać się wokół problemów, jakie 
napotykają konsumenci w gospodarce
cyfrowej, oraz na zabezpieczeniu równości 
szans odbiorcom usług posiadającym 
różną narodowość lub różne miejsce 
zamieszkania; podkreśla konieczność 
stworzenia ram prawnych dla wspierania 
ochrony konsumentów w sektorze handlu 
elektronicznego;

3. uważa, że ulepszenie działania handlu 
elektronicznego na rynku wewnętrznym 
musi skupiać się przede wszystkim wokół 
problemów natury prawnej, jakie 
napotykają konsumenci i przedsiębiorstwa
w gospodarce cyfrowej;  podkreśla 
konieczność stworzenia ram prawnych dla 
wspierania rozwoju handlu 
elektronicznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem handlu 
transgranicznego, gwarantując 
jednocześnie wysoki poziom ochrony 
konsumentów;

Or. it

Poprawka 9
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie rynku 
wewnętrznego w dziedzinie zamówień 
publicznych i zwraca się do Komisji i 
państw członkowskich, by do 2015 r. 
przynajmniej 50% zamówień publicznych 
mogło być dokonywanych drogą 
elektroniczną, zgodnie ze zobowiązaniami 
Komisji i państw członkowskich złożonymi 
podczas konferencji ministerialnej 
poświęconej administracji elektronicznej, 
która odbyła się w Manchesterze w 
2005 r.;
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Or. ro

Poprawka 10
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że zasada 
niedyskryminacji na rynku wewnętrznym 
likwiduje nakładany na obywateli innego 
państwa członkowskiego obowiązek 
dostarczenia oryginalnych dokumentów, 
poświadczonych kopii, zaświadczenia o 
obywatelstwie lub urzędowego 
tłumaczenia dokumentów w celu 
skorzystania z usługi bądź 
z korzystniejszych warunków lub cen;

Or. en

Poprawka 11
Herbert Reul

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że aby osiągnąć cele klimatyczne 
i energetyczne UE, niezbędne jest 
przyjęcie nowego podejścia do kwestii 
fiskalnych poprzez obniżenie 
minimalnych stawek celnych nakładanych 
na emisje CO2 i wartości energetyczne;
zwraca się w związku z tym do Komisji
o zapewnienie właściwej równowagi 
pomiędzy opodatkowaniem energii 
a unijnym systemem handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych w UE, 
unikając częściowego pokrywania się obu 
systemów;

4. uważa, że aby osiągnąć cele klimatyczne 
i energetyczne UE, niezbędne jest 
przyjęcie nowego podejścia; zwraca się do 
Komisji, by jednoczesne unikać
pokrywania się tego podejścia z handlem 
emisjami;

Or. de
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Poprawka 12

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że aby osiągnąć cele klimatyczne 
i energetyczne UE, niezbędne jest 
przyjęcie nowego podejścia do kwestii 
fiskalnych poprzez obniżenie minimalnych 
stawek celnych nakładanych na emisje 
CO2 i wartości energetyczne; zwraca się w 
związku z tym do Komisji o zapewnienie 
właściwej równowagi pomiędzy 
opodatkowaniem energii a unijnym 
systemem handlu przydziałami emisji 
gazów cieplarnianych w UE, unikając 
częściowego pokrywania się obu 
systemów;

4. uważa, że aby osiągnąć cele klimatyczne 
i energetyczne UE, niezbędne jest 
przyjęcie nowego podejścia do kwestii 
fiskalnych poprzez podwyższenie
minimalnych stawek celnych nakładanych 
na emisje CO2 i wartości energetyczne; 
zwraca się w związku z tym do Komisji o 
dopilnowanie, by zarówno opodatkowanie
energii, jak i unijny system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
przyczyniały się do długoterminowych 
celów UE w dziedzinie klimatu i energii;

Or. en

Poprawka 13
Amalia Sartori

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że Unia Europejska powinna 
zwiększyć wysiłki w dziedzinie klimatu i 
energii w celu przyczynienia się do 
realizacji w pełni funkcjonującego rynku 
energetycznego oraz właściwego 
reagowania na przyszłe wyzwania 
energetyczne;

Or. it
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Poprawka 14
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na konieczność 
opracowania planów działania na rzecz 
wydajności energetycznej, aby znacznie 
zwiększyć oszczędność energii, i będzie 
ściśle monitorować wprowadzanie w życie 
dyrektywy dotyczącej oznakowania 
ekologicznego, eko-projektu, transportu i 
infrastruktury, tak aby zapewnić wspólne 
podejście ramowe na poziomie 
europejskim;

5. zwraca uwagę na konieczność 
opracowania planów działania na rzecz 
wydajności energetycznej, aby znacznie 
zwiększyć oszczędność energii, i będzie 
ściśle monitorować wprowadzanie w życie 
dyrektywy dotyczącej oznakowania 
ekologicznego, eko-projektu, transportu i 
infrastruktury, tak aby zapewnić wspólne 
podejście ramowe na poziomie 
europejskim; podkreśla znaczenie 
zachęcania władz lokalnych i 
regionalnych do wykorzystywania TIK w 
ich planach w zakresie wydajności 
energetycznej i w zakresie środowiska 
naturalnego, a także jest zdania, że 
stosowanie tych technologii znacznie 
zwiększy możliwości biznesowe na 
szczeblu lokalnym i regionalnym; 

Or. en

Poprawka 15

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na konieczność 
opracowania planów działania na rzecz 
wydajności energetycznej, aby znacznie 
zwiększyć oszczędność energii, i będzie 
ściśle monitorować wprowadzanie w życie 
dyrektywy dotyczącej oznakowania 
ekologicznego, eko-projektu, transportu i 
infrastruktury, tak aby zapewnić wspólne 

5. zwraca uwagę na konieczność dalszego 
opracowania planów działania, strategii i 
środków na rzecz wydajności 
energetycznej, aby znacznie zwiększyć 
oszczędność energii, i zwraca się do 
Komisji o ścisłe monitorowanie
wprowadzania w życie odnośnych obecnie 
obowiązujących dyrektyw, w szczególności
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podejście ramowe na poziomie 
europejskim;

dotyczących oznakowania energetycznego, 
eko-projektu, transportu, budynków i 
infrastruktury, tak aby zapewnić i 
wprowadzić w życie wspólne podejście 
ramowe na poziomie europejskim; wzywa 
Komisję do przyjęcia w planowanej 
strategii w sprawie efektywnego 
użytkowania zasobów podobnie ambitnego 
podejścia w odniesieniu do celów, strategii 
i instrumentów;

Or. en

Poprawka 16
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na konieczność 
opracowania planów działania na rzecz 
wydajności energetycznej, aby znacznie 
zwiększyć oszczędność energii, i będzie 
ściśle monitorować wprowadzanie w życie 
dyrektywy dotyczącej oznakowania 
ekologicznego, eko-projektu, transportu i 
infrastruktury, tak aby zapewnić wspólne 
podejście ramowe na poziomie 
europejskim;

5. zwraca uwagę na konieczność 
opracowania planów działania na rzecz 
wydajności energetycznej, aby znacznie 
zwiększyć oszczędność energii, i będzie 
ściśle monitorować wprowadzanie w życie 
dyrektywy dotyczącej oznakowania 
ekologicznego, eko-projektu, transportu i 
infrastruktury, tak aby zapewnić wspólne 
podejście ramowe na poziomie 
europejskim; podkreśla, że należy 
udoskonalić infrastrukturę w Europie 
Wschodniej, aby dorównała do poziomu 
infrastruktury zachodnioeuropejskich 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 17
Hermann Winkler

Projekt opinii
Ustęp 6 
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Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
zmiany europejskiego programu „Small
Business Act” w celu powiązania go ze 
strategią Europa 2020, jednak ubolewa nad 
faktem, że nie zwraca się wystarczającej 
uwagi na rolę MŚP;

6. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
kontroli europejskiego programu „Small 
Business Act” w celu ścisłego powiązania 
go ze strategią Europa 2020; jednak 
ubolewa nad faktem, że we wnioskach 
Komisji Europejskiej ws. poprawy sytuacji 
na rynku wewnętrznym nie zwraca się 
wystarczającej uwagi na rolę MŚP stoi na 
stanowisku, że tylko nieliczne wnioski 
biorą pod uwagę klasyczne przeciętne 
MŚP;

Or. de

Poprawka 18

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
zmiany europejskiego programu „Small 
Business Act” w celu powiązania go ze 
strategią Europa 2020, jednak ubolewa nad 
faktem, że nie zwraca się wystarczającej 
uwagi na rolę MŚP;

6. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
zmiany europejskiego programu „Small 
Business Act” w celu powiązania go ze 
strategią Europa 2020, jednak ubolewa nad 
faktem, że nie zwraca się wystarczającej 
uwagi na rolę MŚP; z zadowoleniem 
przyjmuje propozycję przyjęcia planu 
działania na rzecz dostępu MŚP do 
rynków kapitałowych oraz apeluje o 
promowanie innowacyjnych 
mechanizmów finansowania 
ukierunkowanych na innowacyjne MŚP;

Or. en
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Poprawka 19
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
zmiany europejskiego programu „Small 
Business Act” w celu powiązania go ze 
strategią Europa 2020, jednak ubolewa nad 
faktem, że nie zwraca się wystarczającej 
uwagi na rolę MŚP;

6. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
zmiany europejskiego programu „Small 
Business Act” w celu powiązania go ze 
strategią Europa 2020, jednak ubolewa nad 
faktem, że nie zwraca się wystarczającej 
uwagi na rolę MŚP, a zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorstw; podkreśla 
znaczenie wprowadzania w życie 
propozycji grupy wysokiego szczebla ds. 
redukcji obciążeń administracyjnych; 

Or. en

Poprawka 20
Amalia Sartori

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
zmiany europejskiego programu „Small 
Business Act” w celu powiązania go ze 
strategią Europa 2020, jednak ubolewa 
nad faktem, że nie zwraca się 
wystarczającej uwagi na rolę MŚP;

6. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
zmiany europejskiego programu „Small 
Business Act” w celu powiązania go ze 
strategią Europa 2020 i wzywa Komisję do 
poważnego potraktowania kwestii 
kluczowej roli MŚP w Europie;

Or. it

Poprawka 21
Hermann Winkler

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje plany 
Komisji Europejskiej związane 
z ogólnoeuropejską reformą podatku od 
wartości dodanej; jednocześnie 
w szczególności podkreśla konieczność 
uproszczenia zasad, szczególnie 
w odniesieniu do MŚP i odliczeń od 
naliczonej kwoty podatku, co pozwoli na 
wyraźne zmniejszenie kosztów 
przestrzegania przepisów;

Or. de

Poprawka 22
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa za niezwykle poważny fakt, iż 
na poziomie Unii Europejskiej nie jest 
pobierany jest podatek VAT w wysokości 
12%, i w celu wyeliminowania obecnych 
niedociągnięć systemowych wzywa 
Komisję do pilnej realizacji inicjatywy w 
zakresie faktur elektronicznych („e-
invoice”);

Or. ro

Poprawka 23
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do przyspieszenia 
połączeń szerokopasmowych o dużej 
prędkości w regionach UE, aby 
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zagwarantować maksymalne uczestnictwo 
MŚP w rynku wewnętrznym, który jest 
coraz bardziej zdigitalizowany;

Or. en

Poprawka 24
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6b. potwierdza, że prawo do wykonywania 
zawodu w innym państwie członkowskim 
jest jedną z podstawowych swobód 
gwarantowanych w traktacie oraz 
warunkiem niezbędnym do 
funkcjonowania społecznej gospodarki 
rynkowej o wysokim poziomie 
konkurencyjności, a także zwraca się do 
Komisji i państw członkowskich o 
zniesienie wszelkich istniejących 
przeszkód w swobodnym przepływie 
pracowników;

Or. ro

Poprawka 25

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że UE musi osiągnąć większą 
niezależność w zakresie dostawy energii i 
wzywa Komisję do zróżnicowania dróg 
energii poprzez stosowanie podejścia 
regionalnego, w szczególności w krajach 
śródziemnomorskich; ponadto zwraca się 
do Komisji o usprawnienie integracji 

7. podkreśla, że UE musi osiągnąć większą 
niezależność w zakresie dostawy energii i 
uważa, że regionalne podejście dotyczące 
grupowania w kontekście wewnętrznego 
rynku energetycznego powinno ułatwić 
osiągnięcie tej niezależności; ponadto 
zwraca się do Komisji o usprawnienie 
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energii odnawialnej i podkreśla, że sieci 
inteligentne muszą stać się bardziej 
wydajne; jest również zdania, że 
wydawanie zezwoleń musi stać się bardziej 
sprawne i przejrzyste;

integracji energii odnawialnej i podkreśla, 
że sieci inteligentne muszą stać się bardziej 
wydajne; jest również zdania, że 
wdrażanie mechanizmów współpracy musi 
stać się bardziej sprawne i przejrzyste;

Or. en

Poprawka 26
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że UE musi osiągnąć większą 
niezależność w zakresie dostawy energii i 
wzywa Komisję do zróżnicowania dróg 
energii poprzez stosowanie podejścia 
regionalnego, w szczególności w krajach 
śródziemnomorskich; ponadto zwraca się 
do Komisji o usprawnienie integracji 
energii odnawialnej i podkreśla, że sieci 
inteligentne muszą stać się bardziej 
wydajne; jest również zdania, że 
wydawanie zezwoleń musi stać się bardziej 
sprawne i przejrzyste;

7. podkreśla, że UE musi osiągnąć większą 
niezależność w zakresie dostawy energii i 
wzywa Komisję do zróżnicowania dróg 
energii poprzez stosowanie podejścia 
regionalnego, w szczególności w krajach 
śródziemnomorskich i krajach Europy 
Środkowej; ponadto zwraca się do Komisji 
o usprawnienie integracji energii 
odnawialnej i podkreśla, że sieci 
inteligentne muszą stać się bardziej 
wydajne; jest również zdania, że 
wydawanie zezwoleń musi stać się bardziej 
sprawne i przejrzyste;

Or. en

Poprawka 27
Amalia Sartori

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. kładzie nacisk na potrzebę bardziej 
skoordynowanego i zharmonizowanego 
stosowania europejskiego spektrum 
radiowego; popiera konieczność 
uwzględniania interesów w dziedzinie 
gospodarki, bezpieczeństwa i zdrowia 

8. kładzie nacisk na potrzebę bardziej 
skoordynowanego i zharmonizowanego 
stosowania europejskiego spektrum 
radiowego i wyraża nadzieję na lepsze 
wykorzystanie tego spektrum celem 
obniżenia cen dla użytkowników 
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publicznego; jest zdania, że zarządzanie 
częstotliwością musi sprzyjać 
pluralizmowi w mediach.

końcowych;

Or. it

Poprawka 28
Hermann Winkler

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji Europejskiej w sprawie 
pogłębienia dialogu ze społeczeństwem 
obywatelskim w ramach konsultacji;
przypomina jednakże, że znaczna część 
niezbędnych instrumentów jest już 
dostępna, gdyż Komisja zobowiązała się 
do tego już jakiś czas temu w ramach 
wytycznych dotyczących ocen 
oddziaływania pozwalających na 
skuteczniejsze przewidywanie 
oddziaływania wniosków legislacyjnych 
KE w różnych dziedzinach; ponownie 
podkreśla jak ważne dla instytucji UE są 
konsultacje z zainteresowanymi stronami, 
z jednej strony ponieważ pozwalają 
czerpać z wiedzy ekspertów, z drugiej zaś 
ponieważ zapewniają działaniom 
instytucji przejrzystość i akceptację 
obywateli;

Or. de

Poprawka 29

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

8a. apeluje o elastyczny system patentowy, 
który przyczynia się do innowacji 
technologicznych w dziedzinie stawiania 
czoła wyzwaniom społecznym, takim jak 
zmiany demograficzne i zmiany klimatu; 
przypomina zatem, że unijny system 
patentowy powinien zapewniać patenty 
wysokiej jakości, a nie po prostu patenty 
tańsze; zwraca uwagę na zalety podejść 
opartych na współpracy, takich jak 
klastry, otwarte modele innowacyjności 
czy wykorzystanie wspólnych platform 
patentowych i łączenie patentów;

Or. en

Poprawka 30

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8b. podkreśla, że dyrektywa ramowa w 
sprawie zarządzania prawami autorskimi 
nie powinna ograniczać praw 
użytkowników, lecz powinna faworyzować 
powstawanie innowacyjnych modeli 
przedsiębiorczości, aby przyczyniać się do 
tworzenia treści internetowych i usług o 
wartości dodanej;

Or. en

Poprawka 31

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8c. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
dotyczącą śladu ekologicznego produktów 
i wzywa Komisję do niezwłocznego 
ustanowienia realnego systemu wspólnej 
oceny i systemu oznakowania;

Or. en

Poprawka 32

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8d. uznaje, że zamówienia publiczne są
wpływowym instrumentem 
ukierunkowywania rynków na 
zrównoważone produkty i usługi oraz 
pobudzania innowacyjności; z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji 
polegający na dokonaniu przeglądu i 
uproszczeniu przepisów dotyczących 
zamówień publicznych oraz podkreśla, że 
proces ten nie powinien zagrażać 
zdolności władz publicznych do 
uwzględniania w przetargach kryteriów 
dotyczących interesu publicznego, takich 
jak kryteria środowiskowe i społeczne, 
lecz raczej wzmacniać tę zdolność;

Or. en

Poprawka 33

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 8 e (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8e. podkreśla konieczność uwzględnienia 
zrównoważonego charakteru jako 
głównego kryterium przemian w 
przemyśle, zwraca się zatem o włączenie 
tego wymiaru do konsultacji w sprawie 
europejskich ram planowania 
restrukturyzacji przemysłu;

Or. en


