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Poprawka 1
Phil Prendergast

Projekt opinii
Artykuł 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje działalność 
„pojedynczych punktów kontaktowych”, 
które ułatwiają dostęp do informacji 
dotyczących możliwości biznesowych w 
państwach członkowskich i umożliwiają 
dopełnienie wszystkich formalności 
związanych z utworzeniem
przedsiębiorstwa w pojedynczym 
krajowym punkcie kontaktowym;

2. z zadowoleniem przyjmuje działalność 
„pojedynczych punktów kontaktowych”, 
które ułatwiają dostęp do informacji 
dotyczących prowadzenia działalności 
gospodarczej w państwach członkowskich 
i umożliwiają dopełnienie wszystkich 
formalności i wymogów administracyjnych 
związanych z zakładaniem i rozwojem
przedsiębiorstwa w pojedynczym 
krajowym punkcie kontaktowym;

Or. en

Poprawka 2
Phil Prendergast

Projekt opinii
Artykuł 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje pozytywną 
rolę, jaką odgrywają SOLVIT, Twoja 
Europa – Porady, Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości, Europejskie Centra 
Konsumenckie, Europejskie Centrum 
Kontaktu Bezpośredniego oraz Europejskie 
Służby Zatrudnienia w znajdywaniu
rozwiązań rzeczywistych problemów na 
rynku wewnętrznym; wzywa Komisję do 
znalezienia sposobów na poprawę 
koordynacji tych usług i unikanie 
powielania działań i zasobów;

3. z zadowoleniem przyjmuje pozytywną 
rolę, jaką odgrywają SOLVIT, Twoja 
Europa – Porady, Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości, Europejskie Centra 
Konsumenckie, Europejskie Centrum 
Kontaktu Bezpośredniego oraz Europejskie 
Służby Zatrudnienia w udzielaniu 
informacji i pomocy obywatelom, 
konsumentom i przedsiębiorcom na rynku 
wewnętrznym; wzywa Komisję do 
znalezienia sposobów na poprawę 
koordynacji tych usług i unikanie 
powielania działań i zasobów;

Or. en
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Poprawka 3
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Artykuł 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje pozytywną 
rolę, jaką odgrywają SOLVIT, Twoja 
Europa – Porady, Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości, Europejskie Centra 
Konsumenckie, Europejskie Centrum 
Kontaktu Bezpośredniego oraz Europejskie 
Służby Zatrudnienia w znajdywaniu 
rozwiązań rzeczywistych problemów na 
rynku wewnętrznym; wzywa Komisję do 
znalezienia sposobów na poprawę 
koordynacji tych usług i unikanie 
powielania działań i zasobów;

3. z zadowoleniem przyjmuje pozytywną 
rolę, jaką odgrywają SOLVIT, Twoja 
Europa – Porady, Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości, Europejskie Centra 
Konsumenckie, Europejskie Centrum 
Kontaktu Bezpośredniego oraz Europejskie 
Służby Zatrudnienia w znajdywaniu 
rozwiązań rzeczywistych problemów na 
rynku wewnętrznym; wzywa Komisję do 
znalezienia sposobów na poprawę 
koordynacji tych usług i unikanie 
powielania działań i zasobów oraz przede 
wszystkim do zwiększenia świadomości 
społecznej istnienia tych służb, w tym ich 
zakresu odpowiedzialności, aby obywatele 
jasno zrozumieli, do której służby powinni 
się zwrócić w określonej sytuacji;

Or. en

Poprawka 4
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Artykuł 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do skoncentrowania się 
na utworzeniu stale dostępnego 
pojedynczego punktu kontaktowego dla 
obywateli i konsumentów przy 
przedstawicielstwach Komisji w każdym 
państwie członkowskim; jest zdania, że 
stale dostępny pojedynczy punkt 
kontaktowy w każdym państwie 

4. wzywa Komisję do skoncentrowania się 
na utworzeniu stale dostępnego 
pojedynczego punktu kontaktowego dla 
obywateli i konsumentów przy 
przedstawicielstwach Komisji w każdym 
państwie członkowskim; jest zdania, że 
stale dostępny pojedynczy punkt 
kontaktowy w każdym państwie 
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członkowskim z pewnością sprawi, że 
rynek wewnętrzny będzie bardziej 
dostępny dla obywateli, konsumentów i 
przedsiębiorstw;

członkowskim z pewnością sprawi, że 
rynek wewnętrzny będzie bardziej 
dostępny, i pomoże stworzyć skuteczną i 
przyjazną interesantom służbę, która nie 
tylko udziela informacji, lecz także 
objaśnia obywatelom istotę rynku 
wewnętrznego oraz oferowanych przez 
niego możliwości; mogłoby to zapobiec 
dezorientacji wśród zwykłych obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorców;

Or. en

Poprawka 5
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Artykuł 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do skoncentrowania się 
na utworzeniu stale dostępnego 
pojedynczego punktu kontaktowego dla 
obywateli i konsumentów przy 
przedstawicielstwach Komisji w każdym 
państwie członkowskim; jest zdania, że 
stale dostępny pojedynczy punkt 
kontaktowy w każdym państwie 
członkowskim z pewnością sprawi, że 
rynek wewnętrzny będzie bardziej 
dostępny dla obywateli, konsumentów i 
przedsiębiorstw;

4. wzywa Komisję do skoncentrowania się 
na utworzeniu stale dostępnego 
pojedynczego punktu kontaktowego dla 
obywateli i konsumentów przy 
przedstawicielstwach Komisji w każdym 
państwie członkowskim jest zdania, że 
stale dostępny pojedynczy punkt 
kontaktowy w każdym państwie 
członkowskim, który powinien prowadzić 
swoje działania w ścisłej współpracy z 
biurami informacyjnymi Parlamentu 
Europejskiego, aby utworzyć pojedynczy 
punkt kontaktowy dla wszystkich 
obywateli, z pewnością sprawi, że rynek 
wewnętrzny będzie bardziej dostępny dla 
obywateli, konsumentów i przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 6
Nikolaos Chountis

Projekt opinii
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Artykuł 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że główne obawy 
obywateli dotyczą potrzeby pełnego 
zatrudnienia i wysokiej jakości usług 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
zapewnienia takich usług; podkreśla, że 
przemieszczanie się pracowników 
pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi musi być dobrowolne i za 
każdym razem powiązane z pełnym 
poszanowaniem praw pracowniczych;

Or. en

Poprawka 7
Phil Prendergast

Projekt opinii
Artykuł 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na dużą liczbę petycji 
otrzymanych przez Komisję Petycji 
Parlamentu dotyczących problemów, które 
obywatele napotykają na rynku 
wewnętrznym, zwłaszcza w odniesieniu do 
nieprawidłowej transpozycji lub 
nieprawidłowego wdrażania prawa UE; 
wzywa Komisję do uwzględnienia w jej 
sprawozdaniu wniosków i rezultatów 
petycji złożonych w Komisji Petycji; 
podkreśla, że proces rozpatrywania petycji 
powinien być lepiej wykorzystywany w 
celu usprawnienia procesu legislacyjnego 
UE m.in. poprzez zwiększanie 
świadomości obywateli dotyczącej prawa 
do złożenia petycji;

5. zwraca uwagę na dużą liczbę petycji 
otrzymanych przez Komisję Petycji 
Parlamentu dotyczących problemów, które 
obywatele napotykają na rynku 
wewnętrznym, zwłaszcza w odniesieniu do 
nieprawidłowej transpozycji lub 
nieprawidłowego wdrażania prawa UE; 
wzywa Komisję do uwzględnienia w jej 
sprawozdaniu wniosków i rezultatów 
petycji złożonych w Komisji Petycji; 
podkreśla, że proces rozpatrywania petycji 
powinien być lepiej wykorzystywany w 
celu usprawnienia procesu legislacyjnego 
UE zwłaszcza w odniesieniu do 
ustawodawczych środków naprawczych na 
rzecz przełamania barier w handlu 
transgranicznym i do egzekwowania praw 
człowieka;

Or. en
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Poprawka 8
Nikolaos Chountis

Projekt opinii
Artykuł 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do nadania wysokiego 
priorytetu poszanowaniu i propagowaniu 
podstawowych praw socjalnych i 
pracowniczych przysługujących 
obywatelom, które gwarantują ochronę 
wszystkich pracowników, także jeśli zostali 
oni oddelegowani do innego państwa 
członkowskiego;

Or. en

Poprawka 9
Nikolaos Chountis

Projekt opinii
Artykuł 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do wyodrębnienia 
najważniejszych przepisów UE istotnych z 
punktu widzenia zaakcentowanych obaw, 
tak aby dostarczyć obywatelom, 
konsumentom i przedsiębiorstwom 
istotnych informacji oraz dokładniej 
objaśnić im sprawozdanie;

6. wzywa Komisję do wyodrębnienia 
najważniejszych przepisów UE istotnych z 
punktu widzenia zaakcentowanych obaw, 
tak aby dostarczyć obywatelom, 
konsumentom i przedsiębiorstwom 
istotnych i bardziej dostępnych informacji 
na temat praw obowiązujących na 
jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 10
Phil Prendergast
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Projekt opinii
Artykuł 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do sporządzenia tabeli 
dla każdej z zaakcentowanych obaw i 
wskazania, które podmioty są 
odpowiedzialne za wyeliminowanie każdej 
z dostrzeżonych pierwotnych przyczyn;

8. wzywa Komisję do sporządzenia tabeli 
dla każdej z zaakcentowanych obaw i 
wskazania, które władze są odpowiedzialne 
za wyeliminowanie każdej z dostrzeżonych 
pierwotnych przyczyn oraz podjęcie 
stosownych działań zmierzających do 
wyeliminowania tych przyczyn;

Or. en

Poprawka 11
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Artykuł 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do tego, by podczas 
Europejskiego Roku Obywateli 2013 
ukierunkowały swoje kampanie 
informacyjne na te obawy, które dotyczą 
praw wynikających z obywatelstwa UE, 
ponieważ zgodnie z metodologią selekcji 
zastosowaną w sprawozdaniu to właśnie 
one trafnie wskazują, jakie sprawy są 
najistotniejsze dla obywateli UE w 
codziennym funkcjonowaniu na rynku 
wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 12
Phil Prendergast

Projekt opinii
Artykuł 9a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9a. dostrzega problemy dotyczące 
bankowości transgranicznej, a zwłaszcza 
otwierania rachunku bankowego, z 
którymi zmagają się obywatele; wzywa 
Komisję do przedłożenia projektu aktu 
prawnego dotyczącego dostępu i prawa do 
dostępu do podstawowego rachunku 
rozliczeniowego;

Or. en


