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Poprawka  9 

Toine Manders 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B7-0300/2012 

Malcolm Harbour 

w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

„Akt o jednolitym rynku: następne kroki na ścieŜce wzrostu” 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  9a. podkreśla, Ŝe istnieje konieczność 

poprawy jakości i zmniejszenia ilości 

ustawodawstwa UE; apeluje zatem do 

Komisji, by decydując o wyborze 

instrumentu prawnego słuŜącego 

regulacji jednolitego rynku, dawała 

pierwszeństwo nie dyrektywom, a 

rozporządzeniom z uwagi na ich 

ewidentne zalety pod względem 

wydajności i skuteczności oraz na fakt, Ŝe 

stwarzają one równe warunki dla 

obywateli i przedsiębiorstw oraz mają 

większy potencjał w zakresie 

egzekwowania na drodze 

prywatnoprawnej;    

Or. en 



 

AM\905042PL.doc  PE489.330v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

11.6.2012 B7-0300/10 

Poprawka  10 

Toine Manders 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B7-0300/2012 

Malcolm Harbour 

w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

„Akt o jednolitym rynku: następne kroki na ścieŜce wzrostu” 

Projekt rezolucji 

Punkt D preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, Ŝe obecny spadek 

koniunktury gospodarczej oraz powrót do 

gospodarczych postaw 

protekcjonistycznych w państwach 

członkowskich zagroziły niektórym 

spośród najbardziej widocznych osiągnięć 

procesu integracji europejskiej; mając na 

uwadze, Ŝe jednolity rynek jest obecnie 

bardziej potrzebny niŜ niegdyś jako sposób 

na oŜywienie gospodarki europejskiej – 

poprzez dostarczanie konkretnych 

odpowiedzi na obecny długotrwały kryzys 

– a takŜe w celu długotrwałego 

powodzenia projektu europejskiego, 

 

D. mając na uwadze, Ŝe obecny spadek 

koniunktury gospodarczej oraz powrót do 

gospodarczych postaw 

protekcjonistycznych w państwach 

członkowskich zagroziły niektórym 

spośród najbardziej widocznych osiągnięć 

procesu integracji europejskiej, co 

oznacza, Ŝe konieczne jest osiągnięcie 

celów ustalonych początkowo w 

dyrektywie usługowej, unikając w 

międzyczasie szkodzenia tradycyjnym 

sektorom gospodarki; mając na uwadze, Ŝe 

jednolity rynek jest obecnie bardziej 

potrzebny niŜ niegdyś jako sposób na 

oŜywienie gospodarki europejskiej – 

poprzez dostarczanie konkretnych 

odpowiedzi na obecny długotrwały kryzys 

– a takŜe w celu długotrwałego 

powodzenia projektu europejskiego, 

 

Or. en 

 

 


