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6.4.2016 A8-0278/2 

Poprawka  2 

Christel Schaldemose i inni 

 

Sprawozdanie A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Dążenie do poprawy regulacji jednolitego rynku 

2015/2089(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że jednolity rynek to 

kluczowe narzędzie przywracania wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w 

Unii; 

A. mając na uwadze, że jednolity rynek to 

kluczowe narzędzie przywracania trwałego 

wzrostu społeczno-gospodarczego i 

tworzenia miejsc pracy w Unii; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/3 

Poprawka  3 

Christel Schaldemose i inni 

 

Sprawozdanie A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Dążenie do poprawy regulacji jednolitego rynku 

2015/2089(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. jest zdania, że poprawa regulacji 

jednolitego rynku powinna być zarówno 

priorytetem, jak i kwestią wspólnej 

odpowiedzialności instytucji UE; uważa, 

że dobre prawodawstwo przynosi korzyści 

obywatelom i powinno przyczyniać się do 

pobudzania konkurencyjności, tworzenia 

miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i 

rozwoju MŚP, a jednocześnie zapewniać 

wysoki poziom ochrony konsumentów w 

sposób stymulujący gospodarkę 

europejską, a nie odbierający jej impet; 

2. jest zdania, że poprawa regulacji 

jednolitego rynku powinna być zarówno 

priorytetem, jak i kwestią wspólnej 

odpowiedzialności instytucji UE; uważa, 

że dobre prawodawstwo przynosi korzyści 

obywatelom i powinno przyczyniać się do 

pobudzania konkurencyjności, tworzenia 

miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i 

rozwoju MŚP, a jednocześnie zapewniać 

wysoki poziom ochrony pracowników i 

konsumentów; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/4 

Poprawka  4 

Christel Schaldemose i inni 

 

Sprawozdanie A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Dążenie do poprawy regulacji jednolitego rynku 

2015/2089(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. postrzega „lepsze stanowienie prawa” w 

kontekście całego cyklu polityki, w którym 

wszystkie elementy przyczyniają się do 

wydajnej i skutecznej regulacji; uważa 

zatem, że specjalne wskaźniki oceny 

pozytywnych rezultatów określonych 

przepisów powinny się znaleźć już w 

początkowej ocenie skutków i zostać 

wykorzystane w całym cyklu polityki, w 

tym podczas wdrażania przepisów, kiedy 

wchodzą one w życie; 

3. postrzega „lepsze stanowienie prawa” w 

kontekście całego cyklu polityki, w którym 

wszystkie elementy przyczyniają się do 

wydajnej i skutecznej regulacji; uważa 

zatem, że specjalne społeczno-gospodarcze 

i środowiskowe wskaźniki oceny 

pozytywnych rezultatów określonych 

przepisów powinny się znaleźć już w 

początkowej ocenie skutków i zostać 

wykorzystane w całym cyklu polityki, w 

tym podczas wdrażania przepisów, kiedy 

wchodzą one w życie; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/5 

Poprawka  5 

Christel Schaldemose i inni 

 

Sprawozdanie A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Dążenie do poprawy regulacji jednolitego rynku 

2015/2089(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. uważa, że zasada pomocniczości musi 

stanowić punkt wyjścia przy 

formułowaniu polityki, aby podkreślić 
„europejską wartość dodaną w zarządzaniu 

jednolitym rynkiem”; 

5. uważa, że zasada pomocniczości 

powinna uwypuklać „europejską wartość 

dodaną w zarządzaniu jednolitym 

rynkiem”; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/6 

Poprawka  6 

Christel Schaldemose i inni 

 

Sprawozdanie A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Dążenie do poprawy regulacji jednolitego rynku 

2015/2089(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zwraca uwagę, że terminy związane z 

mechanizmem pomocniczości nie zawsze 

zapewniają parlamentom dość czasu na 

szczegółową analizę aspektów wdrożenia, 

spójności z istniejącym prawodawstwem i 

innych kwestii praktycznych; dlatego jest 

zdania, że same parlamenty mogłyby 

odgrywać bardziej aktywną rolę, 

szczególnie w procesach konsultacji; 

6. uważa, że należy zapewnić parlamentom 

krajowym dość czasu na szczegółową 

analizę aspektów wdrożenia, spójności z 

istniejącym prawodawstwem i innych 

kwestii praktycznych związanych z 

prawodawstwem UE; dlatego jest zdania, 

że same parlamenty krajowe mogłyby 

odgrywać bardziej aktywną rolę, 

szczególnie w procesach konsultacji; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/7 

Poprawka  7 

Christel Schaldemose i inni 

 

Sprawozdanie A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Dążenie do poprawy regulacji jednolitego rynku 

2015/2089(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. uważa, że instytucje powinny działać 

wspólnie na rzecz tego, by w procesie 

opracowywania odpowiednich przepisów 

zapewnić odzwierciedlenie zasady 
proporcjonalności; ponadto uważa, że w 

procesie tym należy osiągnąć takie cele jak 

prostota, przejrzystość, spójność i 

poszanowanie praw podstawowych; 

7. uważa, że w procesie opracowywania 

odpowiednich przepisów istotne znaczenie 

ma zasada proporcjonalności; ponadto 

uważa, że w procesie tym należy osiągnąć 

takie cele jak prostota, przejrzystość, 

spójność i poszanowanie praw 

podstawowych; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/8 

Poprawka  8 

Christel Schaldemose i inni 

 

Sprawozdanie A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Dążenie do poprawy regulacji jednolitego rynku 

2015/2089(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. wzywa Komisję i Radę, by wspólnie z 

Parlamentem zastanowiły się, jak najlepiej 

zadbać o to, by uproszczenie przepisów 

było stałym procesem, gdyż działania w 

tym obszarze przynoszą korzyści 

konsumentom i MŚP; 

8. wzywa Komisję i Radę, by wspólnie z 

Parlamentem zastanowiły się, jak najlepiej 

zadbać o to, by uproszczenie przepisów 

było stałym procesem, gdyż działania w 

tym obszarze przynoszą korzyści 

konsumentom, pracownikom i MŚP; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/9 

Poprawka  9 

Christel Schaldemose i inni 

 

Sprawozdanie A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Dążenie do poprawy regulacji jednolitego rynku 

2015/2089(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że aby oceny skutków były 

narzędziami efektywnymi, powinny one 

być przygotowywane w oparciu o 

kompleksowe, obiektywne i pełne 

informacje i dowody oraz powinny 

uwzględniać wszystkie opcje, które mają 

znaczący wpływ lub istotne znaczenie 

polityczne; jest zdania, że oceny skutków 

powinny być przeprowadzane w taki 

sposób, aby uwzględniać również oceny ex 

post przepisów już obowiązujących w tym 

samym sektorze, i powinny mieć na 

uwadze spójność nowej inicjatywy 

ustawodawczej z innymi politykami i 

ogólnymi celami Unii Europejskiej; 

13. uważa, że aby oceny skutków były 

narzędziami efektywnymi, powinny one 

być przygotowywane w oparciu o 

kompleksowe, obiektywne i pełne 

informacje i dowody oraz powinny 

uwzględniać wszystkie opcje, które mają 

znaczący wpływ lub istotne znaczenie 

polityczne; jest zdania, że oceny skutków 

powinny być przeprowadzane w taki 

sposób, aby uwzględniać również 

sprawozdania oceniające przepisy już 

obowiązujące w tym samym sektorze, i 

powinny mieć na uwadze spójność nowej 

inicjatywy ustawodawczej z innymi 

politykami i ogólnymi celami Unii 

Europejskiej; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/10 

Poprawka  10 

Christel Schaldemose i inni 

 

Sprawozdanie A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Dążenie do poprawy regulacji jednolitego rynku 

2015/2089(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. uważa za godny ubolewania fakt, że 

przedstawiane Parlamentowi oceny 

skutków towarzyszące projektom 

ustawodawczym wciąż wykazują braki, co 

podkreślił na przykład Dział ds. Oceny Ex 

Ante Skutków Parlamentu w swojej 

analizie oceny skutków towarzyszącej 

wnioskowi w sprawie udostępniania 

urządzeń radiowych na rynku; 

14. uważa za godny ubolewania fakt, że 

przedstawiane Parlamentowi oceny 

skutków towarzyszące projektom 

ustawodawczym wciąż wykazują braki, na 

co zwrócił uwagę w niektórych 

przypadkach parlamentarny Dział ds. 

Oceny Ex Ante Skutków;  

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/11 

Poprawka  11 

Christel Schaldemose i inni 

 

Sprawozdanie A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Dążenie do poprawy regulacji jednolitego rynku 

2015/2089(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. podkreśla, że takie konsultacje z 

zainteresowanymi stronami powinny 

obejmować jak najszerszy zakres 

podmiotów, zwłaszcza MŚP, 

mikroprzedsiębiorstwa i organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego; 

28. podkreśla, że takie konsultacje z 

zainteresowanymi stronami powinny 

obejmować jak najszerszy zakres 

podmiotów, zwłaszcza MŚP, 

mikroprzedsiębiorstwa, przedstawicieli 

pracowników i organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/12 

Poprawka  12 

Christel Schaldemose i inni 

 

Sprawozdanie A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Dążenie do poprawy regulacji jednolitego rynku 

2015/2089(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. uważa, że dążenie Komisji do 

zmniejszenia liczby proponowanych przez 

nią przepisów pozwoli położyć większy 

nacisk na inicjatywy polityczne, dając 

więcej czasu i umożliwiając głębszą 

refleksję, co można wykorzystać do 

pobudzania aktywniejszego zaangażowania 

zainteresowanych stron; 

31. uważa, że dążenie Komisji do 

zmniejszenia liczby proponowanych przez 

nią przepisów pozwoli położyć większy 

nacisk na inicjatywy polityczne, dając 

więcej czasu i umożliwiając głębszą 

refleksję, co można wykorzystać do 

pobudzania aktywniejszego zaangażowania 

zainteresowanych stron, społeczeństwa 

obywatelskiego, konsumentów i 

pracowników; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/13 

Poprawka  13 

Christel Schaldemose i inni 

 

Sprawozdanie A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Dążenie do poprawy regulacji jednolitego rynku 

2015/2089(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. uważa, że powinna istnieć większa 

jasność w kwestii nadmiernie 

rygorystycznego wdrażania oraz że 

potrzebne są bardziej zdecydowane 

działania w celu identyfikacji przypadków 

występowania tego zjawiska, które wiąże 

się z wyzwaniami i dodatkowymi kosztami 
dla ludzi i przedsiębiorstw pragnących 

zrozumieć i stosować prawo powstałe na 

szczeblu UE; wzywa państwa 

członkowskie, by wyjaśniały i określały w 

dokumentach wdrażających, co jest 

prawem Unii, a co stanowi wymogi 

krajowe; przypomina, że państwa 

członkowskie mogą stosować bardziej 

surowe standardy, jeżeli prawo UE 

przewiduje jedynie minimalną 

harmonizację; 

35. uważa, że powinna istnieć większa 

jasność co do tego, w jaki sposób 

prawidłowo transponować dyrektywy, aby 

uniknąć dodatkowych kosztów dla ludzi i 

przedsiębiorstw; wzywa państwa 

członkowskie, by wyjaśniały w 

dokumentach wdrażających, że wybrane 

środki stosowane na szczeblu krajowym są 

zgodne z przepisami określonymi w 

dyrektywach; przypomina, że państwa 

członkowskie mogą stosować bardziej 

surowe standardy, jeżeli prawo UE 

przewiduje jedynie minimalną 

harmonizację; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/14 

Poprawka  14 

Christel Schaldemose i inni 

 

Sprawozdanie A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Dążenie do poprawy regulacji jednolitego rynku 

2015/2089(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

43. uważa, że korzystanie z usług takich 

serwisów jak SOLVIT i SOLVIT Plus to 

użyteczne i tanie rozwiązania alternatywne 

wobec postępowań sądowych; zwraca 

uwagę, że tylko 4 % konsumentów i firm 

ma świadomość istnienia takich narzędzi 

oraz że obecnie usługi te są 

wykorzystywane w bardzo małym stopniu; 

wzywa Komisję i państwa członkowskie, 

by w celu rozwiązania tego problemu dalej 

podnosiła świadomość istnienia tych 

narzędzi, a jednocześnie analizowała, czy 

wyniki i reakcje uzyskiwane dzięki nim są 

wystarczające dla użytkowników; apeluje 

ponadto do Komisji o pracę nad 

zacieśnieniem współpracy między różnymi 

usługami wsparcia, takimi jak „Twoja 

Europa” i SOLVIT, aby zwiększyć 

satysfakcję użytkowników;  

43. uważa, że korzystanie z takich 

instrumentów jak Twoja Europa, Twoja 

Europa – Porady, Europejskie Służby 

Zatrudnienia, sieć współpracy w zakresie 

ochrony konsumenta, pojedyncze punkty 

kontaktowe, SOLVIT, SOLVIT Plus, 

pozasądowe rozstrzyganie sporów (ADR) i 

internetowe rozstrzyganie sporów (ODR) 
to użyteczne i tanie rozwiązania 

alternatywne wobec postępowań 

sądowych; zwraca uwagę, że tylko 4 % 

konsumentów i firm ma świadomość 

istnienia takich narzędzi oraz że obecnie 

usługi te są wykorzystywane w bardzo 

małym stopniu; wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by w celu rozwiązania tego 

problemu dalej podnosiła świadomość 

istnienia tych narzędzi, a jednocześnie 

analizowała, czy wyniki i reakcje 

uzyskiwane dzięki nim są wystarczające 

dla użytkowników; apeluje ponadto do 

Komisji o pracę nad zacieśnieniem 

współpracy między różnymi usługami 

wsparcia, takimi jak „Twoja Europa” i 

SOLVIT, aby zwiększyć satysfakcję 

użytkowników; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/15 

Poprawka  15 

Christel Schaldemose i inni 

 

Sprawozdanie A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Dążenie do poprawy regulacji jednolitego rynku 

2015/2089(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 64 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

64. z zadowoleniem przyjmuje regularny 

okres przeglądu i wprowadzenie analiz 

branżowych w programie REFIT, którego 

ostatecznym celem powinno być 

poprawienie jakości i uproszczenie 

ustawodawstwa UE, a tym samym 

skuteczniejsze dostosowanie go do potrzeb 

obywateli i przedsiębiorstw, ze 

szczególnym uwzględnieniem mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw; 

64. zwraca uwagę na regularny okres 

przeglądu i wprowadzenie analiz 

branżowych w programie REFIT, którego 

ostatecznym celem powinno być 

poprawienie jakości i uproszczenie 

ustawodawstwa UE, a tym samym 

skuteczniejsze dostosowanie go do potrzeb 

obywateli i przedsiębiorstw, ze 

szczególnym uwzględnieniem mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw, 

pracowników oraz konsumentów; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/16 

Poprawka  16 

Christel Schaldemose i inni 

 

Sprawozdanie A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Dążenie do poprawy regulacji jednolitego rynku 

2015/2089(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 66 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

66. zauważa, że skumulowane koszty 

regulacji często stanowią przeszkodę dla 

podmiotów jednolitego rynku, zwłaszcza 

MŚP; z zadowoleniem przyjmuje w 

związku z tym zobowiązanie Komisji do 

zbadania tej sprawy; podkreśla, że 

jakakolwiek analiza tego rodzaju powinna 

mieć na celu usuwanie przeszkód 

utrudniających wchodzenie na rynek oraz 

zapewnienie wszystkim podmiotom 

uczciwej konkurencji; 

66. zauważa, że skumulowane koszty 

regulacji często stanowią przeszkodę dla 

podmiotów jednolitego rynku, zwłaszcza 

MŚP; z zadowoleniem przyjmuje w 

związku z tym zobowiązanie Komisji do 

zbadania tej sprawy; podkreśla, że 

jakakolwiek analiza tego rodzaju powinna 

mieć na celu usuwanie przeszkód 

utrudniających wchodzenie na rynek oraz 

zapewnienie wszystkim podmiotom 

uczciwej konkurencji, przy jednoczesnym 

uwzględnieniu celów społecznych i 

środowiskowych; 

Or. en 

 

 


