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11.6.2012 B7-0300/1 

Poprawka  1 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0300/2012 

w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów: 

Akt o jednolitym rynku: następne kroki na ścieŜce wzrostu 

 

Projekt rezolucji 

Tytuł 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

„Akt o jednolitym rynku - następne kroki 

na ścieŜce wzrostu” 

„Akt o jednolitym rynku -  następne kroki 

na ścieŜce trwałego wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu” 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/2 

Poprawka  2 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0300/2012 

w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów: 

Akt o jednolitym rynku: następne kroki na ścieŜce wzrostu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. podkreśla, Ŝe zrównowaŜony unijny 

system zarządzania gospodarczego 

powinien opierać się na uzupełniającym 

go prawodawstwie dotyczącym zarówno 

dyscypliny budŜetowej, jak i wzrostu oraz 

inwestycji publicznych; rozporządzenie w 

sprawie wzrostu ustanawiające zasady i 

procedury monitorowania i nadzoru 

krajowych wydatków przeznaczonych na 

inwestycje publiczne powinno uzupełniać 

obowiązujące przepisy podatkowe 

dotyczące deficytu i długu publicznego; 

postanowienia tego rozporządzenia 

powinny być wdraŜane w ramach 

programów państw członkowskich na 

rzecz stabilności i wzrostu oraz zawarte w 

zaleceniach przedstawionych w rocznym 

sprawozdaniu gospodarczym Komisji; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/3 

Poprawka  3 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0300/2012 

w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów: 

Akt o jednolitym rynku: następne kroki na ścieŜce wzrostu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. zachęca Komisję do przedstawienia 

specjalnej inicjatywy na rzecz wzrostu 

w oparciu o semestr europejski 

odwołującej się do Aktu o jednolitym 

rynku i odpowiednich istniejących decyzji, 

którą wspierałoby finansowanie z m.in. 

funduszy strukturalnych, obligacji 

projektowych i ramowego programu 

badawczego; proponuje, by inicjatywa na 

rzecz wzrostu uzyskała polityczne poparcie 

Rady Europejskiej i Parlamentu 

Europejskiego, po konsultacji 

z parlamentami krajowymi, a takŜe by 

proces ten stanowił przyczynek do 

osobnych zaleceń skierowanych do 

poszczególnych państw, które to zalecenia 

uwzględniałyby stan wdraŜania jednolitego 

rynku; 

22. zachęca Komisję do przedstawienia 

specjalnej inicjatywy na rzecz wzrostu, 

której podstawę stanowiłby zamysł 

konkurencyjnej europejskiej społecznej 

gospodarki rynkowej w oparciu o semestr 

europejski, Akt o jednolitym rynku, 

strategię „UE 2020” oraz odpowiednie 

istniejące decyzje, i którą wspierałoby 

finansowanie z m.in. funduszy 

strukturalnych, obligacji projektowych 

i ramowego programu badawczego; 

proponuje, by inicjatywa na rzecz wzrostu 

uzyskała polityczne poparcie Rady 

Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, 

po konsultacji z parlamentami krajowymi, 

a takŜe by proces ten stanowił przyczynek 

do osobnych zaleceń skierowanych do 

poszczególnych państw, które to zalecenia 

uwzględniałyby stan wdraŜania jednolitego 

rynku; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/4 

Poprawka  4 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0300/2012 

w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów: 

Akt o jednolitym rynku: następne kroki na ścieŜce wzrostu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 23a. wyraŜa zadowolenie z faktu, Ŝe 

Komisja przeprowadziła niezaleŜne 

badanie w celu zidentyfikowania 

20 najwaŜniejszych przyczyn 

niezadowolenia i frustracji związanych 

z jednolitym rynkiem, które obywatele 

napotykają kaŜdego dnia, zwłaszcza na 

rynku pracy, w odniesieniu do handlu 

elektronicznego, transgranicznej opieki 

medycznej, zakupu i wynajmu pojazdów, 

przenoszenia praw emerytalnych, 

wzajemnego uznawania kwalifikacji 

zawodowych, opieki nad dziećmi, adopcji 

oraz świadczeń alimentacyjnych 

i zasiłków na dzieci; jest przekonany, Ŝe 

po zidentyfikowaniu problemów 

dotyczących jednolitego rynku Komisja 

powinna przejść do kolejnego etapu 

polegającego na konsolidacji i 

poszukiwaniu sposobów zmierzających do 

rzeczywistej realizacji idei jednolitego 

rynku w celu odzyskania poparcia 

obywateli Europy; w związku z powyŜszym 

nawołuje Komisję do przedstawienia „20 

kluczowych rozwiązań” stanowiących 

konkretną odpowiedź na zidentyfikowane 

problemy obywateli za pośrednictwem 

konkretnych działań i narzędzi prawnych;  

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/5 

Poprawka  5 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0300/2012 

w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów: 

Akt o jednolitym rynku: następne kroki na ścieŜce wzrostu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 23b. podkreśla, Ŝe zaufanie konsumentów 

stanowi podstawę pełnej realizacji 

jednolitego rynku;  odnotowuje, Ŝe 

dostępne konsumentom mechanizmy 

dochodzenia roszczeń w całej Unii 

przyniosły ograniczone wyniki; dlatego 

domaga się, by Komisja przedstawiła 

wniosek ustawodawczy, aby zapewnić 

wdroŜenie przystępnego, wygodnego i 

dostępnego ogólnoeuropejskiego systemu 

dochodzenia roszczeń zbiorowych, czego 

Parlament domagał się wyraźnie w swojej 

rezolucji z dnia 2 lutego 2012 r. 

zatytułowanej „W stronę spójnego 

europejskiego podejścia do zbiorowego 

dochodzenia roszczeń”
1
; 

1 P7_TA(2012)0021. 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/6 

Poprawka  6 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0300/2012 

w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów: 

Akt o jednolitym rynku: następne kroki na ścieŜce wzrostu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 23c. przypomina o znaczeniu skutecznych 

mechanizmów dochodzenia roszczeń jako 

środka gwarantującego konsumentom 

korzystanie z ich praw; z zadowoleniem 

przyjmuje wnioski ustawodawcze Komisji 

w sprawie stosowania alternatywnych 

metod rozstrzygania sporów i 

internetowego rozstrzygania sporów, oraz 

podkreśla znaczenie ich skutecznego 

przyjęcia;  podkreśla, Ŝe obywatele 

powinni być lepiej informowani o 

mechanizmach dochodzenia roszczeń i 

narzędziach słuŜących rozwiązywaniu 

problemów, aby łatwiej mogli dochodzić 

roszczeń w zakresie transgranicznych 

zakupów towarów i usług; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/7 

Poprawka  7 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0300/2012 

w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów: 

Akt o jednolitym rynku: następne kroki na ścieŜce wzrostu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 41a. domaga się, by Komisja przyjęła 

środki ustawodawcze słuŜące ochronie 

interesów gospodarczych konsumentów, 

aby zapewnić moŜliwość odszkodowania w 

sektorze detalicznych usług finansowych, 

w celu zabezpieczenia interesów drobnych 

inwestorów oraz umoŜliwienia 

bezpiecznego inwestowania prywatnych 

oszczędności z korzyścią dla konsumentów 

i całej gospodarki europejskiej; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/8 

Poprawka  8 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0300/2012 

w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów: 

Akt o jednolitym rynku: następne kroki na ścieŜce wzrostu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 42a. podkreśla znaczenie zwalczania na 

szczeblu krajowym i ogólnoeuropejskim 

przypadków uchylania się od 

opodatkowania i unikania płacenia 

podatków; wzywa takŜe Komisję i państwa 

członkowskie do odpowiedniej 

koordynacji polityki podatkowej, aby 

uniknąć zakłóceń w funkcjonowaniu 

jednolitego rynku, zapewnić równe szanse 

przedsiębiorstwom i obywatelom oraz 

zagwarantować dobry stan finansów 

publicznych; 

Or. en 

 

 


