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Poprawka 1
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Śródtytuł pierwszy

Projekt opinii Poprawka

Rachunki za energię Jednolity rynek energii 

Or. en

Poprawka 2
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że obowiązujące 
prawodawstwo UE chroni prawa 
konsumentów i kładzie solidne podwaliny 
pod konkurencyjny europejski rynek 
energii; niemniej prawodawstwo to nie 
zostało jeszcze właściwie przeniesione do 
ustawodawstwa krajowego w niektórych 
państwach członkowskich;

1. przypomina, że obowiązujące 
prawodawstwo UE powinno chronić 
prawa konsumentów i położyć solidne 
podwaliny pod konkurencyjny europejski 
rynek energii; niemniej prawodawstwo to 
nie zostało jeszcze dostatecznie i właściwie 
przeniesione do ustawodawstwa krajowego 
w niektórych państwach członkowskich;

Or. de

Poprawka 3
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
swobodny przepływ usług, który stanowi 
70% PKB Unii, w znacznym stopniu 
ograniczają przeszkody administracyjne i 
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rozbieżności w przepisach krajowych; w 
związku z tym apeluje o pełne wdrożenie 
dyrektywy usługowej i rozszerzenie jej 
zakresu, tak aby obejmował on wszystkie 
usługi świadczone w ramach nowoczesnej 
gospodarki opartej na wiedzy;

Or. en

Poprawka 4
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
szybszego wdrażania przedmiotowego 
prawodawstwa UE oraz zwraca się do 
Komisji o intensywne monitorowanie 
transpozycji przedmiotowych przepisów;

2. wzywa wszystkie państwa członkowskie 
do pełnego wdrożenia trzeciego pakietu 
energetycznego i innych związanych z nim 
przepisów UE w ustalonych terminach; 
zwraca się do Komisji o intensywne 
monitorowanie transpozycji 
przedmiotowych przepisów;

Or. en

Poprawka 5
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że zgodnie z art. 194 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej unijna polityka energetyczna 
jest prowadzona w duchu solidarności 
między państwami członkowskimi; zwraca 
uwagę, że przy urzeczywistnianiu 
wewnętrznego rynku energii powinno się 
wziąć pod uwagę społeczno-gospodarcze 
różnice strukturalne między regionami 
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europejskimi oraz nie powinno się 
nakładać na państwa członkowskie 
obciążeń;

Or. en

Poprawka 6
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. konieczne jest podjęcie w trybie pilnym 
działań na szczeblu krajowym i unijnym w 
celu usunięcia przeszkód w planowaniu 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną 
oraz przeszkód regulacyjnych w tym 
zakresie, co powinno przyczynić się do 
uwolnienia potencjału jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 7
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję do propagowania 
pilnych działań mających na celu 
zniesienie różnic odnoszących się do 
infrastruktury energetycznej w Unii 
Europejskiej, które utrudniają 
urzeczywistnienie wewnętrznego rynku 
energii oraz osiągnięcie celów strategii 
„Europa 2020”;

Or. en
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Poprawka 8
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do państw członkowskich o 
wyposażenie krajowych organów 
regulacyjnych w uprawnienia i zasoby 
niezbędne do wykonywania obowiązków, 
np. monitorowania i właściwego 
rozpatrywania skarg klientów; zwraca się 
do Komisji i Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki o 
zaproponowanie zaleceń służących 
wzmocnieniu uprawnień nadzorczych 
krajowych organów regulacyjnych;

3. apeluje do państw członkowskich o 
wyposażenie krajowych organów 
regulacyjnych w uprawnienia i zasoby 
niezbędne do wykonywania obowiązków, 
np. monitorowania i właściwego 
rozpatrywania skarg klientów; zwraca się 
do Komisji i Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki o 
zaproponowanie zaleceń służących 
wzmocnieniu uprawnień nadzorczych 
krajowych organów regulacyjnych; wzywa 
Komisję do promowania usprawnienia
koordynacji oraz wymiany najlepszych 
praktyk i informacji między krajowymi 
organami regulacyjnymi oraz właściwymi 
władzami krajowymi i europejskimi;

Or. en

Poprawka 9
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na to, że pomiędzy 
rachunkami wystawianymi przez różnych 
dostawców istnieją znaczące różnice pod
względem liczby i jakości informacji 
przekazywanych europejskim odbiorcom 
energii; podkreśla, że niezbędne jest 
zapewnienie konsumentom odpowiednich 
informacji dotyczących zużycia i cen 
energii we właściwym czasie, dzięki 
którym będą w stanie wybrać dostawcę 
energii;
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Or. ro

Poprawka 10
András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że czynne uczestnictwo 
konsumentów jest niezbędne do czerpania 
korzyści z rozpowszechniania 
inteligentnych systemów energetycznych; 
podkreśla konieczność upowszechniania 
przejrzystego fakturowania oraz 
efektywnych i kompleksowych narzędzi 
umożliwiających porównywanie cen, jak 
również łatwej i szybkiej zmiany 
dostawcy;

4. zauważa, że czynne uczestnictwo 
konsumentów oraz konsumenckie 
kampanie informacyjne będą niezbędne 
do czerpania korzyści z rozpowszechniania 
inteligentnych systemów energetycznych; 
wzywa państwa członkowskie do 
promowania wykorzystania inteligentnych 
liczników, jasno informujących 
konsumentów o ich zużyciu energii. 
Podkreśla, że ceny energii elektrycznej i 
gazu w Europie powinny kształtować się 
na rozsądnym poziomie, być przejrzyste i 
łatwo porównywalne; podkreśla 
konieczność upowszechniania 
przejrzystego fakturowania, 
standardowego formatu faktur oraz 
efektywnych i kompleksowych narzędzi 
umożliwiających porównywanie cen, jak 
również łatwej i szybkiej zmiany 
dostawcy;

Or. en

Poprawka 11
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że czynne uczestnictwo 
konsumentów jest niezbędne do czerpania 
korzyści z rozpowszechniania 

4. zauważa, że uczestnictwo konsumentów 
jest niezbędne do czerpania korzyści z 
rozpowszechniania inteligentnych 
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inteligentnych systemów energetycznych; 
podkreśla konieczność upowszechniania 
przejrzystego fakturowania oraz 
efektywnych i kompleksowych narzędzi 
umożliwiających porównywanie cen, jak 
również łatwej i szybkiej zmiany 
dostawcy;

systemów energetycznych, a w 
szczególności systemów opartych na 
odnawialnych źródłach energii i na 
efektywności energetycznej; wzywa 
Komisję do umożliwiania konsumentom 
korzystania z inteligentnych systemów 
energetycznych, a także do zachęcania 
konsumentów do ich wykorzystywania, 
zwłaszcza poprzez ustanowienie łatwo 
dostępnych, skutecznych i przejrzystych 
systemów finansowania; podkreśla 
konieczność upowszechniania 
przejrzystego fakturowania oraz 
zrozumiałych, efektywnych i 
kompleksowych narzędzi umożliwiających 
porównywanie cen, jak również łatwej i 
szybkiej zmiany dostawcy;

Or. en

Poprawka 12
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że czynne uczestnictwo 
konsumentów jest niezbędne do czerpania 
korzyści z rozpowszechniania 
inteligentnych systemów energetycznych; 
podkreśla konieczność upowszechniania 
przejrzystego fakturowania oraz 
efektywnych i kompleksowych narzędzi 
umożliwiających porównywanie cen, jak 
również łatwej i szybkiej zmiany 
dostawcy;

4. podkreśla, że w niektórych państwach 
członkowskich UE użytkownicy nadal nie 
mają możliwości swobodnego wyboru 
dostawcy energii elektrycznej i płacenia za 
nią konkurencyjnej i uczciwej ceny;
podkreśla, że czynne uczestnictwo 
konsumentów jest niezbędne do czerpania 
korzyści z rozpowszechniania 
inteligentnych systemów energetycznych; 
podkreśla konieczność upowszechniania 
przejrzystego fakturowania oraz 
efektywnych i kompleksowych narzędzi 
umożliwiających porównywanie cen, jak 
również łatwej i szybkiej zmiany 
dostawcy;

Or. lt
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Poprawka 13
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że czynne uczestnictwo 
konsumentów jest niezbędne do czerpania 
korzyści z rozpowszechniania 
inteligentnych systemów energetycznych; 
podkreśla konieczność upowszechniania 
przejrzystego fakturowania oraz 
efektywnych i kompleksowych narzędzi 
umożliwiających porównywanie cen, jak 
również łatwej i szybkiej zmiany 
dostawcy;

4. zauważa, że czynne uczestnictwo 
konsumentów jest niezbędne do czerpania 
korzyści z rozpowszechniania 
inteligentnych systemów energetycznych; 
podkreśla konieczność upowszechniania 
przejrzystego i dokładnego fakturowania w 
oparciu o faktyczne zużycie oraz 
efektywnych i kompleksowych narzędzi 
umożliwiających porównywanie cen, jak 
również łatwej i szybkiej zmiany 
dostawcy; podkreśla, że konsumentom 
powinno się zaoferować kompleksowe 
doradztwo i szkolenia w celu zapewnienia 
ich czynnego uczestnictwa;

Or. en

Poprawka 14
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zachęca do tworzenia jednolitej 
metodologii oraz jednolitego, 
kompleksowego i prostego w stosowaniu 
formatu faktur za energię, określającego 
minimalną liczbę informacji, którą 
dostawcy muszą w nich uwzględnić, aby 
umożliwić konsumentom zrozumienie 
treści rachunków za energię w dowolnym 
państwie UE, a tym samym umożliwić im 
bardziej ekonomiczne i efektywne 
wykorzystanie energii;

Or. ro
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Poprawka 15
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa pozytywne doświadczenia
niektórych państw członkowskich, w 
których wymogi wobec spółek 
energetycznych odnośnie do oszczędzania 
energii spowodowały wiele pozytywnych 
następstw, w tym rozpowszechnianie przez 
przemysł inteligentnych systemów 
energetycznych na korzyść konsumentów;

Or. da

Poprawka 16
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla znaczenie środków na rzecz 
zwiększania efektywności energetycznej, 
zwłaszcza w odniesieniu do budynków; 
zobowiązuje państwa członkowskie do 
zapewnienia wystarczającej liczby 
audytorów energetycznych, tak aby audyt 
energetyczny był dostępny dla wszystkich 
konsumentów; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję, aby w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych 
zapewniły fundusze na finansowanie 
środków na rzecz zwiększania 
efektywności energetycznej w budynkach, 
w szczególności w sektorze 
mieszkaniowym; zwraca się do państw 
członkowskich i Komisji, aby opracowały 
ramy prawne pobudzające wdrażanie 
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środków na rzecz zwiększania 
efektywności energetycznej budynków 
oraz zapewniające udział dostawców 
energii w tych inicjatywach;

Or. ro

Poprawka 17
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Śródtytuł drugi

Projekt opinii Poprawka

Usługi internetowe i telefoniczne Jednolity rynek cyfrowy

Or. en

Poprawka 18
Ioan Enciu

Projekt opinii
Śródtytuł drugi

Projekt opinii Poprawka

Usługi internetowe i telefoniczne Usługi internetowe i telefoniczne, w tym 
usługi łączności ruchomej

Or. en

Poprawka 19
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do monitorowania 
rynku i eliminowania ewentualnych luk 

5. wzywa Komisję do monitorowania 
rynku i eliminowania luk prawnych, które 
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prawnych; utrudniają pełne urzeczywistnienie 
wewnętrznego rynku cyfrowego i 
telekomunikacyjnego;

Or. en

Poprawka 20
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że jednolity rynek 
cyfrowy obejmujący 500 mln 
konsumentów, na którym obowiązuje 
swobodny przepływ usług, jest główną siłą 
napędową konkurencyjności i wzrostu 
gospodarczego, a także przyczynia się do 
tworzenia miejsc pracy dla wysoko 
wykwalifikowanych osób oraz ułatwia UE 
przejścia na gospodarkę opartą na wiedzy;

Or. en

Poprawka 21
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zwraca uwagę, że europejski rynek, na 
którym blisko 500 mln osób korzysta z 
szerokopasmowego łącza o dużej 
prędkości, sprzyjałby rozwojowi rynku 
wewnętrznego; podkreśla potrzebę 
połączenia agendy cyfrowej z przepisami 
dotyczącymi nowych usług takich jak 
usługi związane z handlem 
elektronicznym, e-zdrowiem, e-
kształceniem, e-bankowością i 
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administracją elektroniczną;

Or. en

Poprawka 22
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 5c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa do ustanowienia pojedynczych 
punktów kontaktowych dla podatku VAT 
w każdym państwie członkowskim w celu 
ułatwienia MŚP i przedsiębiorcom 
transgranicznego handlu elektronicznego;

Or. en

Poprawka 23
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 5d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. podkreśla pilną potrzebę zwiększenia 
przez UE zaufania przedsiębiorstw i 
konsumentów do handlu przez internet 
oraz udostępnienia im w tym celu 
odpowiednich środków, aby rozwinąć 
handel transgraniczny; w związku z tym 
wzywa do uproszczenia systemów 
licencjonowania oraz do stworzenia 
skutecznych przepisów dla praw 
autorskich;

Or. en
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Poprawka 24
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
terminowego wdrażania prawodawstwa UE 
z dziedziny telekomunikacji oraz zwraca 
się do Komisji o nakładanie kar w razie 
jego niewdrażania;

6. wzywa państwa członkowskie do 
terminowego wdrażania prawodawstwa UE 
z dziedziny telekomunikacji oraz zwraca 
się do Komisji o szczegółowe zbadanie 
tego procesu wdrożeniowego i o 
nakładanie kar w razie niewdrażania 
wspomnianego prawodawstwa;

Or. en

Poprawka 25
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca uwagę, że pilne stworzenie 
europejskiego rynku telekomunikacyjnych 
usług łączności ruchomej bez roamingu 
powinno być celem Unii Europejskiej jako 
sposób na urzeczywistnienie 
wewnętrznego rynku cyfrowego i 
telekomunikacyjnego, zwiększenie 
konkurencji pomiędzy dostawcami usług 
poprzez umożliwienie wejścia na rynek 
nowym przedsiębiorstwom, egzekwowanie 
praw konsumenta oraz stworzenie spójnej 
i odpornej unijnej platformy cyfrowej i 
telekomunikacyjnej;

Or. en

Poprawka 26
Silvia-Adriana Ţicău
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje do państw członkowskich o 
dopilnowanie, aby krajowe organy 
regulacyjne dysponowały zasobami 
umożliwiającymi monitorowanie sytuacji i 
nakładanie kar w razie nierównej jakości 
usług oraz aby brano pod uwagę 
informację zwrotną od konsumentów;

7. apeluje do państw członkowskich o 
dopilnowanie, aby krajowe organy 
regulacyjne dysponowały zasobami 
umożliwiającymi monitorowanie sytuacji i 
nakładanie kar w razie nierównej jakości 
usług oraz aby brano pod uwagę 
informację zwrotną od konsumentów; 
zobowiązuje państwa członkowskie do 
organizowania kampanii informacyjnych 
w celu zwiększenia świadomości praw 
konsumentów i zwiększenia siły 
przetargowej konsumentów względem 
dostawców usług telekomunikacyjnych;

Or. ro

Poprawka 27
András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa krajowe organy regulacyjne i 
organizacje konsumenckie do zapewnienia 
jasnego i przejrzystego zestawienia usług 
telekomunikacyjnych i ich cen 
oferowanych konsumentom;

8. wzywa krajowe organy regulacyjne i 
organizacje konsumenckie do zapewnienia 
jasnego i przejrzystego zestawienia usług 
telekomunikacyjnych i ich cen 
oferowanych konsumentom. Przypomina, 
że ceny usług telekomunikacyjnych (np. 
łączność głosowa, wiadomość SMS, 
transfer danych) powinny być podawane 
w formie jednolitej ceny za minutę 
połączenia, za wiadomość SMS i za 1 MB, 
tak aby ułatwić porównywanie 
oferowanych usług oraz umożliwić 
porównywanie pakietów usług. Takie 
porównanie powinno obejmować inne 
elementy takie jak minimalny okres oraz 
kary, które również mogą wpływać na 
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cenę. Podkreśla, że konsumenci powinni 
mieć bezpłatny dostęp do wszystkich 
informacji odnoszących się do ich opcji 
usług. Aby ograniczyć skutki szokująco 
wysokich rachunków oraz zwiększyć 
świadomość konsumentów, powinno się 
im umożliwić ustalanie limitów nie tylko 
w odniesieniu do usług roamingu, lecz 
także usług krajowych, a zwłaszcza usług 
transferu danych, ponieważ konsumenci 
często nie mają świadomości tego, jaki 
wpływ na płacone przez nich rachunki ma 
korzystanie z różnego rodzaju usług;

Or. en

Poprawka 28
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia niezbędnych działań w celu 
usprawnienia dostępu małych operatorów 
do rynku usług telefonii ruchomej, na 
którym obecnie występuje kilka 
dominujących podmiotów;

Or. da

Poprawka 29
András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa Komisję do poprawy dostępu 
MŚP do rynków kapitałowych przez 
usprawnienie procesu informowania i 

9. wzywa Komisję do poprawy dostępu 
MŚP do rynków kapitałowych przez 
usprawnienie procesu informowania i 
ułatwienie procedur finansowania. Wzywa 
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ułatwienie procedur finansowania; państwa członkowskie do promowania 
uczestnictwa MŚP w zamówieniach 
publicznych poprzez uruchomienie 
elektronicznych procedur składania 
zamówień, uproszczenie przepisów 
administracyjnych, zmniejszenie 
biurokracji, podział zamówień na grupy 
oraz przyspieszenie płatności dla 
podwykonawców;

Or. en

Poprawka 30
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa Komisję do poprawy dostępu 
MŚP do rynków kapitałowych przez 
usprawnienie procesu informowania i 
ułatwienie procedur finansowania;

9. wzywa Komisję do poprawy dostępu 
MŚP do rynków kapitałowych przez 
usprawnienie procesu informowania i 
ułatwienie procedur finansowania, a także 
zwiększenie ich skuteczności i 
przejrzystości;

Or. en

Poprawka 31
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że udział przedsiębiorstw 
UE w transgranicznych zamówieniach 
publicznych pozostaje bardzo niewielki, a 
firmy UE, szczególnie małej i średniej 
wielkości, napotykają trudności podczas 
udziału w transgranicznych 
zamówieniach publicznych, wynikające z 
istniejących różnic lub stopnia 
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skomplikowania procedur 
administracyjnych; z zadowoleniem 
przyjmuje reformę zamówień publicznych 
zaproponowaną przez Komisję i sądzi, że 
określenie wspólnych zasad na szczeblu 
UE oraz elastyczne, jasne i proste zasady 
zamówień publicznych umożliwiłyby 
firmom, przede wszystkim MŚP, lepsze 
wykorzystanie możliwości stwarzanych 
przez transgraniczne zamówienia 
publiczne;

Or. lt

Poprawka 32
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do ułatwienia inwestowania w 
innowacyjne przedsiębiorstwa 
rozpoczynające działalność poprzez 
usunięcie przeszkód utrudniających 
rozwój ogólnounijnego rynku wysokiego 
ryzyka;

Or. en

Poprawka 33
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 9b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. podkreśla, że konieczne jest 
utworzenie na szczeblu UE e-systemu
zamówień publicznych, który zapewniłby 
większą przejrzystość, konkurencyjność
oraz umożliwiłby bardziej efektywne 



AM\896261PL.doc 19/29 PE485.945v01-00

PL

wykorzystanie środków publicznych;

Or. lt

Poprawka 34
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia pojedynczych punktów 
kontaktowych, za pośrednictwem których 
MŚP mogą ubiegać się o wsparcie 
finansowe ze środków europejskich, 
krajowych i lokalnych.

10. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia pojedynczych punktów 
kontaktowych, za pośrednictwem których 
MŚP mogą ubiegać się o wsparcie 
finansowe ze środków europejskich, 
krajowych i lokalnych; podkreśla 
znaczenie pojedynczych punktów 
kontaktowych jako punktów 
początkowych odgrywających zasadniczą 
rolę w przyciąganiu i umożliwianiu 
realizacji prywatnych inwestycji w 
dziedzinie badań i energii oraz wzywa 
Komisję do wzmocnienia działań na rzecz 
dalszego uproszczenia i zwiększenia 
przejrzystości europejskich, krajowych i 
lokalnych ram finansowych.

Or. en

Poprawka 35
András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia pojedynczych punktów 
kontaktowych, za pośrednictwem których 
MŚP mogą ubiegać się o wsparcie 
finansowe ze środków europejskich, 

10. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia pojedynczych punktów 
kontaktowych, za pośrednictwem których 
MŚP mogą ubiegać się o wsparcie 
finansowe ze środków europejskich, 
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krajowych i lokalnych. krajowych i lokalnych. Wzywa państwa 
członkowskie do ułatwienia MŚP dostępu 
do środków finansowych poprzez 
uproszczenie przepisów dotyczących 
przekazywania danych oraz do 
promowania internetowych repozytoriów 
danych w odniesieniu do certyfikatów i 
innych dokumentów pomocniczych.

Or. en

Poprawka 36
Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia pojedynczych punktów 
kontaktowych, za pośrednictwem których 
MŚP mogą ubiegać się o wsparcie 
finansowe ze środków europejskich, 
krajowych i lokalnych.

10. wzywa państwa członkowskie do 
oceny utworzenia pojedynczych punktów 
kontaktowych, za pośrednictwem których 
MŚP mogą ubiegać się o wsparcie 
finansowe ze środków europejskich, 
krajowych i lokalnych, z uwzględnieniem 
tego, że pojedyncze punkty kontaktowe 
wnoszą większą wartość dodaną, jeśli są 
tworzone na koszt istniejącej 
administracji, przez co nie powodują 
zwiększenia wydatków podatników.

Or. en

Poprawka 37
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia pojedynczych punktów 
kontaktowych, za pośrednictwem których 
MŚP mogą ubiegać się o wsparcie 

10. wzywa państwa członkowskie do 
uproszczenia i usprawnienia dostępu do 
informacji za pomocą istniejących 
struktur i utworzenia pojedynczych 
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finansowe ze środków europejskich, 
krajowych i lokalnych.

punktów kontaktowych, za pośrednictwem 
których MŚP mogą ubiegać się o wsparcie 
finansowe ze środków europejskich, 
krajowych i lokalnych.

Or. da

Poprawka 38
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia pojedynczych punktów 
kontaktowych, za pośrednictwem których 
MŚP mogą ubiegać się o wsparcie 
finansowe ze środków europejskich, 
krajowych i lokalnych.

10. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia pojedynczych punktów 
kontaktowych, za pośrednictwem których 
MŚP mogą ubiegać się o wsparcie 
finansowe ze środków europejskich, 
krajowych i lokalnych, przy czym 
zasadniczo apeluje o kierowanie się 
zasadami wyznaczonymi dla punktu 
kompleksowej obsługi.

Or. de

Poprawka 39
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla, że źródłem wielkich 
trudności napotykanych na wewnętrznym 
rynku UE, a zwłaszcza w zakresie 
świadczenia usług transgranicznych, 
pozostają różnice w przepisach 
dotyczących podpisu elektronicznego w 
państwach członkowskich; uważa, że 
konieczne jest stworzenie jednolitego 
systemu honorowania podpisu 
elektronicznego w całej UE
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Or. lt

Poprawka 40
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do zapewnienia umów 
umożliwiających MŚP prowadzenie 
działalności w całej Europie i 
komercjalizację ich pomysłów poprzez 
przyznanie im lepszego dostępu do rynków 
i ograniczenie biurokracji.

Or. en

Poprawka 41
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Handel elektroniczny
10a. wzywa państwa członkowskie do 
szybkiego wdrożenia dyrektywy w sprawie 
praw konsumentów oraz wzywa Komisję 
do przedsięwzięcia wszelkich dostępnych 
środków w celu pobudzania 
upowszechnienia handlu elektronicznego 
jako zwykłej praktyki handlowej, zarówno 
w odniesieniu do transakcji B2C, jak i 
transakcji B2B.

Or. en

Poprawka 42
Silvia-Adriana Ţicău
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Projekt opinii
Śródtytuł trzeci a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Wewnętrzny rynek usług

Or. ro

Poprawka 43
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla, że administracja 
elektroniczna jest szczególnie korzystna 
dla europejskich obywateli i MŚP ze 
względu na korzyści wynikające z 
obniżenia kosztów administracyjnych oraz 
ze względu na to, że obywatele i MŚP 
często napotykają przeszkody nie do 
pokonania w prowadzeniu działalności 
transgranicznej na terenie UE;

Or. ro

Poprawka 44
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 10b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. stwierdza, że główne przeszkody dla 
transgranicznego dostępu do 
elektronicznych usług publicznych są 
związane z wykorzystaniem 
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elektronicznych podpisów i identyfikacji, a 
także brakiem interoperacyjności 
systemów administracji elektronicznej na 
szczeblu UE; zwraca się do Komisji 
o dokonanie przeglądu dyrektywy w 
sprawie podpisów elektronicznych, aby 
zapewnić wzajemne uznawanie tych 
podpisów;

Or. ro

Poprawka 45
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 10c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10c. podkreśla, że aplikacje związane z 
administracją elektroniczną powinny 
zostać poddane przeglądowi i, w razie 
potrzeby, zmodyfikowane, tak aby były 
dostępne również dla użytkowników 
niebędących rezydentami; podkreśla 
konieczność zapewnienia 
interoperacyjności na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym oraz na szczeblu 
europejskim;

Or. ro

Poprawka 46
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 10d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10d. zobowiązuje państwa członkowskie 
do wykorzystania narzędzi ICT w celu 
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zwiększenia przejrzystości i 
odpowiedzialności, ograniczenia obciążeń 
administracyjnych, ulepszenia procesów 
administracyjnych, zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla, ochrony środków 
publicznych oraz przyczynienia się do 
budowy demokracji uczestniczącej, z 
jednoczesnym zwiększeniem 
wiarygodności i podniesieniem poziomu 
zaufania;

Or. ro

Poprawka 47
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 10e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10e. podkreśla, że krajowe systemy 
elektronicznych zamówień publicznych 
należy rozbudować, aby ułatwić 
świadczenie usług transgranicznych oraz 
zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego usług i pełne wdrożenie 
dyrektywy usługowej;

Or. ro

Poprawka 48
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 10f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10f. wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
przyjęcie wniosku ustawodawczego 
mającego na celu zapewnienie do 2015 r. 
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pełnej dostępności stron internetowych 
sektora publicznego zostało opóźnione; z 
zadowoleniem przyjmuje plan działania 
na rzecz e-integracji; wzywa do realizacji 
inicjatywy dostępności sieci (Web 
Accessibility Initiative, WAI), w tym do 
stosowania Wytycznych dotyczących 
dostępności treści internetowych (Web 
Content Accessibility Guidelines, WCAG) 
dla portali administracji elektronicznej;

Or. ro

Poprawka 49
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 10g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10g. zwraca uwagę na to, że pasażerom 
nadal trudno jest zarezerwować i kupić 
bilety w transporcie multimodalnym na 
terytorium UE, i wzywa Komisję, państwa 
członkowskie oraz przedsiębiorstwa z 
sektora transportu do utworzenia do roku 
2015 zintegrowanego, multimodalnego 
systemu sprzedaży i rezerwacji biletów;

Or. ro

Poprawka 50
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 10h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10h. z zadowoleniem przyjmuje rosnące 
znaczenie handlu elektronicznego i 
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zwraca uwagę na obawy konsumentów w 
zakresie bezpieczeństwa transakcji; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 
wzmocnienia ram prawnych chroniących 
konsumentów korzystających z handlu 
elektronicznego oraz do opracowania ram 
prawnych mających na celu promowanie 
certyfikacji z zakresu bezpieczeństwa w 
odniesieniu do stron internetowych 
podmiotów zajmujących się handlem 
elektronicznym, instytucji finansowych 
oraz instytucji publicznych, tak aby 
konsumenci mogli bez obaw korzystać z 
tych stron;

Or. ro

Poprawka 51
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 10i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10i. podkreśla znaczenie rozwoju norm 
europejskich, które są absolutnie 
niezbędne zarówno do właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, jak 
i do zwiększenia konkurencyjności UE na 
arenie międzynarodowej; zwraca się do 
Komisji, aby zapewniła łatwiejszy dostęp 
do europejskich norm dla MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw;

Or. ro

Poprawka 52
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 10j (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

10j. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
na rzecz fakturowania elektronicznego, 
której celem jest uczynienie z 
fakturowania elektronicznego głównego 
sposobu dokonywania rozliczeń w UE do 
2020 r.; z zadowoleniem przyjmuje 
również decyzję Komisji o utworzeniu 
europejskiego wielostronnego forum na 
temat fakturowania elektronicznego 
(EMSFEI);

Or. ro

Poprawka 53
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 10k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10k. podkreśla znaczące korzyści 
wynikające z fakturowania 
elektronicznego (krótsze terminy 
płatności, mniejsza liczba błędów, 
wydajniejsze odprowadzanie podatku 
VAT, obniżenie kosztów druku i wysyłki 
oraz integracja procesów handlowych); 
wzywa europejski przemysł i organizacje 
normalizacyjne do kontynuowania 
wysiłków na rzecz opracowania 
jednolitego modelu danych na potrzeby 
fakturowania elektronicznego;

Or. ro

Poprawka 54
Silvia-Adriana Ţicău
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Projekt opinii
Ustęp 10l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10l. podkreśla znaczenie pewności prawa, 
przejrzystego środowiska technicznego 
oraz opracowania otwartych i 
interoperacyjnych rozwiązań w zakresie 
fakturowania elektronicznego w oparciu o 
wymogi prawne, rodzaje transakcji 
handlowych oraz wspólne normy 
techniczne w celu ułatwienia ich szeroko 
zakrojonego przyjęcia;

Or. ro


