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Poprawka 12
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Rynek wewnętrzny jest kamieniem 
węgielnym Unii. Od chwili powstania jest 
on jednym z najważniejszych czynników 
przyczyniających się do wzrostu 
gospodarczego, konkurencyjności i 
zatrudnienia. Przyczynia się do tworzenia 
nowych możliwości i powstawania 
korzyści skali dla przedsiębiorstw 
europejskich, w szczególności małych i
średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz do 
wzmocnienia ich konkurencyjności 
przemysłowej. Rynek wewnętrzny 
przyczynił się do stworzenia nowych 
miejsc pracy i zapewnił konsumentom 
większy wybór po niższych cenach. W
dalszym ciągu jest motorem tworzenia 
silniejszej, bardziej zrównoważonej i
sprawiedliwej gospodarki. Jest on jednym 
z największych osiągnięć Unii 
Europejskiej oraz jej największym atutem 
w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.

(1) Rynek wewnętrzny jest kamieniem 
węgielnym Unii. Od chwili powstania nie 
zapewnił oczekiwanego wzrostu 
gospodarczego, konkurencyjności i 
zatrudnienia.

Or. fr

Poprawka 13
Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Rynek wewnętrzny jest kamieniem 
węgielnym Unii. Od chwili powstania jest 
on jednym z najważniejszych czynników 
przyczyniających się do wzrostu 
gospodarczego, konkurencyjności i
zatrudnienia. Przyczynia się do tworzenia 
nowych możliwości i powstawania 

(1) Rynek wewnętrzny jest kamieniem 
węgielnym Unii. Od chwili powstania jest 
on jednym z najważniejszych czynników 
przyczyniających się do wzrostu 
gospodarczego, konkurencyjności i
zatrudnienia. Przyczynia się do tworzenia 
nowych możliwości i powstawania 
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korzyści skali dla przedsiębiorstw 
europejskich, w szczególności małych i
średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz do 
wzmocnienia ich konkurencyjności 
przemysłowej. Rynek wewnętrzny 
przyczynił się do stworzenia nowych 
miejsc pracy i zapewnił konsumentom 
większy wybór po niższych cenach. W
dalszym ciągu jest motorem tworzenia 
silniejszej, bardziej zrównoważonej i
sprawiedliwej gospodarki. Jest on jednym 
z największych osiągnięć Unii 
Europejskiej oraz jej największym atutem 
w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.

korzyści skali dla przedsiębiorstw 
europejskich. W dalszym ciągu jest 
motorem tworzenia silniejszej gospodarki. 
Jest on jednym z największych osiągnięć 
Unii Europejskiej oraz jej największym 
atutem w coraz bardziej zglobalizowanym 
świecie.

Or. en

Poprawka 14
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Rynek wewnętrzny jest kamieniem 
węgielnym Unii. Od chwili powstania jest 
on jednym z najważniejszych czynników 
przyczyniających się do wzrostu 
gospodarczego, konkurencyjności i
zatrudnienia. Przyczynia się do tworzenia 
nowych możliwości i powstawania 
korzyści skali dla przedsiębiorstw 
europejskich, w szczególności małych i
średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz do 
wzmocnienia ich konkurencyjności 
przemysłowej. Rynek wewnętrzny 
przyczynił się do stworzenia nowych 
miejsc pracy i zapewnił konsumentom 
większy wybór po niższych cenach. W
dalszym ciągu jest motorem tworzenia 
silniejszej, bardziej zrównoważonej i
sprawiedliwej gospodarki. Jest on jednym 
z największych osiągnięć Unii 
Europejskiej oraz jej największym atutem 
w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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Or. en

Poprawka 15
Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego odbywa się na podstawie 
dużej części unijnego prawodawstwa. 
Dotyczy to w szczególności 
konkurencyjności, normalizacji, ochrony 
konsumentów, nadzoru rynku i regulacji 
dotyczących łańcucha żywnościowego, ale 
także przepisów w sprawie działalności 
gospodarczej, handlu i transakcji 
finansowych oraz wspierania uczciwej 
konkurencji zapewniającej równe szanse 
niezbędne do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

(3) Funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego odbywa się na podstawie 
dużej części unijnego prawodawstwa. 
Dotyczy to w szczególności 
konkurencyjności, normalizacji, ochrony 
konsumentów, ochrony środowiska, 
ochrony dobrostanu zwierząt, nadzoru 
rynku i regulacji dotyczących łańcucha 
żywnościowego oraz stabilności 
gospodarczej, ale także przepisów w
sprawie działalności gospodarczej, handlu i
transakcji finansowych oraz wspierania 
uczciwej konkurencji zapewniającej równe 
szanse niezbędne do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 16
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jednak nadal istnieją bariery 
utrudniające prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego lub pojawiają się 
nowe przeszkody. Przyjęcie przepisów to 
zaledwie pierwszy krok, równie ważne jest
dopilnowanie, by funkcjonowały. 
Ostatecznie jest to kwestia zaufania 
obywateli do Unii, jej zdolności do 
osiągania pożądanych celów oraz do 
tworzenia miejsc pracy i generowania 

(4) Jednak nadal istnieją bariery 
utrudniające prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego lub pojawiają się 
nowe przeszkody. Przyjęcie przepisów to 
zaledwie pierwszy krok, równie ważne jest
ich całkowite i sprawiedliwe wdrożenie. 
Ostatecznie jest to kwestia zaufania 
obywateli do Unii, do jej zdolności do 
osiągania pożądanych celów oraz do
generowania zrównoważonego wzrostu 
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wzrostu gospodarczego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
interesu publicznego.

gospodarczego i tworzenia
satysfakcjonujących miejsc pracy
zgodnych ze wszystkimi obecnymi 
unijnymi prawami pracowniczymi i
prawodawstwem dotyczącym tych kwestii, 
przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
interesu publicznego.

Or. en

Poprawka 17
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jednak nadal istnieją bariery 
utrudniające prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego lub pojawiają się 
nowe przeszkody. Przyjęcie przepisów to 
zaledwie pierwszy krok; ważne jest 
dopilnowanie, by były przestrzegane. 
Ostatecznie jest to kwestia zaufania 
obywateli do Unii, jej zdolności do 
osiągania pożądanych celów oraz do 
tworzenia miejsc pracy i generowania 
wzrostu gospodarczego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
interesu publicznego.

(4) Obecnie nadal istnieją bariery 
utrudniające prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego lub pojawiają się 
nowe przeszkody. Przyjęcie przepisów to 
zaledwie pierwszy krok; ważne jest 
dopilnowanie, by były przestrzegane. 
Ostatecznie jest to kwestia zaufania 
obywateli do Unii, jej zdolności do 
osiągania pożądanych celów oraz do 
tworzenia miejsc pracy i generowania 
wzrostu gospodarczego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
interesu publicznego. Oczekiwania 
obywateli w tych dziedzinach w znacznym 
stopniu nie zostały spełnione.

Or. fr

Poprawka 18
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(4) Jednak nadal istnieją bariery
utrudniające prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego lub pojawiają się 
nowe przeszkody. Przyjęcie przepisów to 
zaledwie pierwszy krok; ważne jest 
dopilnowanie, by były przestrzegane. 
Ostatecznie jest to kwestia zaufania 
obywateli do Unii, jej zdolności do 
osiągania pożądanych celów oraz do 
tworzenia miejsc pracy i generowania 
wzrostu gospodarczego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
interesu publicznego.

(4) Jednak nadal istnieją bariery 
utrudniające prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego lub pojawiają się 
nowe przeszkody. Przyjęcie przepisów to 
zaledwie pierwszy krok; ważne jest 
dopilnowanie, by były przestrzegane. 
Ostatecznie jest to kwestia zaufania 
obywateli do Unii, jej zdolności do 
osiągania pożądanych celów oraz do 
tworzenia miejsc pracy i generowania 
wzrostu gospodarczego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
interesu publicznego i zaufania, które 
zostało w dużej mierze podważone przez 
gospodarcze i społeczne porażki Unii 
Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 19
Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jednak nadal istnieją bariery 
utrudniające prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego lub pojawiają się 
nowe przeszkody. Przyjęcie przepisów to 
zaledwie pierwszy krok, równie ważne jest 
dopilnowanie, by funkcjonowały. 
Ostatecznie jest to kwestia zaufania 
obywateli do Unii, jej zdolności do 
osiągania pożądanych celów oraz do 
tworzenia miejsc pracy i generowania 
wzrostu gospodarczego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
interesu publicznego.

(4) Jednak nadal istnieją bariery 
utrudniające prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego lub pojawiają się 
nowe przeszkody. Przyjęcie przepisów to 
zaledwie pierwszy krok, równie ważne jest 
dopilnowanie, by funkcjonowały. 
Ostatecznie jest to kwestia zaufania 
obywateli do Unii, jej zdolności do 
osiągania pożądanych celów oraz do 
tworzenia miejsc pracy i generowania 
wzrostu gospodarczego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
interesu publicznego i planety.

Or. en

Poprawka 20
Stefan Eck
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Obecnie istnieje kilka programów 
umożliwiających Unii działania w
dziedzinie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, ochrony 
konsumentów i końcowych użytkowników 
usług finansowych, kształtowania polityki 
w dziedzinie usług finansowych i łańcucha 
żywnościowego. Dodatkowe działania 
finansowane są bezpośrednio z linii 
budżetowych dotyczących rynku 
wewnętrznego. Niezbędne jest 
usprawnienie i wykorzystanie synergii 
między różnymi działaniami i
ustanowienie bardziej elastycznych i
ruchomych ram w celu finansowania 
działań, których celem jest osiągnięcie 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wewnętrznego w sposób jak najbardziej 
efektywny pod względem kosztów. Należy 
zatem ustanowić nowy program łączący 
działania finansowane wcześniej w ramach 
innych programów i innych stosownych 
linii budżetowych. Program powinien 
również obejmować nowe inicjatywy, 
które mają na celu poprawę 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(5) Obecnie istnieje kilka programów 
umożliwiających Unii działania w
dziedzinie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, ochrony 
konsumentów i końcowych użytkowników 
usług finansowych, kształtowania polityki 
w dziedzinie usług finansowych i łańcucha 
żywnościowego. Dodatkowe działania 
finansowane są bezpośrednio z linii 
budżetowych dotyczących rynku 
wewnętrznego. Niezbędne jest 
usprawnienie i wykorzystanie synergii 
między różnymi działaniami i
ustanowienie bardziej elastycznych i
ruchomych ram w celu finansowania 
działań, których celem jest osiągnięcie 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wewnętrznego w sposób jak najbardziej 
efektywny pod względem kosztów, przy 
jednoczesnej ochronie interesu 
publicznego, bez szkodzenia środowisku i 
bez prób łamania unijnych zasad 
dotyczących marnotrawienia i fałszowania 
żywności, dobrostanu zwierząt, kontroli 
urzędowych i przeciwdziałania chorobom 
ludzi i zwierząt.
Należy zatem ustanowić nowy program 
łączący działania finansowane wcześniej w
ramach innych programów i innych 
stosownych linii budżetowych. Program 
powinien również obejmować nowe 
inicjatywy, które mają na celu poprawę 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
zwiększenie poziomu ochrony zdrowia 
ludzi i zwierząt, godności zwierząt jako 
istot zdolnych do odczuwania oraz 
środowiska.

Or. en

Poprawka 21
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Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Obecnie istnieje kilka programów 
umożliwiających Unii działania w 
dziedzinie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, ochrony 
konsumentów i końcowych użytkowników 
usług finansowych, kształtowania polityki 
w dziedzinie usług finansowych i łańcucha 
żywnościowego. Dodatkowe działania 
finansowane są bezpośrednio z linii 
budżetowych dotyczących rynku 
wewnętrznego. Niezbędne jest 
usprawnienie i wykorzystanie synergii 
między różnymi działaniami i
ustanowienie bardziej elastycznych i
ruchomych ram w celu finansowania 
działań, których celem jest osiągnięcie 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wewnętrznego w sposób jak najbardziej 
efektywny pod względem kosztów. Należy 
zatem ustanowić nowy program łączący 
działania finansowane wcześniej w ramach 
innych programów i innych stosownych 
linii budżetowych. Program powinien 
również obejmować nowe inicjatywy, 
które mają na celu poprawę 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 22
Bolesław G. Piecha

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Opracowywanie, tworzenie i 
rozpowszechnianie statystyk europejskich 
stanowi przedmiot odrębnego 

(6) Opracowywanie, tworzenie i 
rozpowszechnianie statystyk europejskich 
stanowi przedmiot odrębnego 
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Europejskiego programu statystycznego 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
99/201347 . W celu zapewnienia ciągłości 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich nowy program powinien 
również obejmować działania objęte 
wchodzące w zakres Europejskiego 
programu statystycznego, zapewniając 
ramy w zakresie opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich. Ponadto w ramach nowego 
programu powinno się ustanowić ramy 
finansowe potrzebne do dostarczania 
wysokiej jakości, porównywalnych i 
wiarygodnych europejskich statystyk w 
celu wsparcia opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny wszystkich 
unijnych polityk.

Europejskiego programu statystycznego 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
99/201347 . W celu zapewnienia ciągłości 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich nowy program powinien 
również obejmować działania objęte 
wchodzące w zakres Europejskiego 
programu statystycznego, zapewniając 
ramy w zakresie opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich. Ponadto w ramach nowego 
programu powinno się ustanowić ramy 
finansowe potrzebne do dostarczania 
wysokiej jakości, porównywalnych i 
wiarygodnych europejskich statystyk w 
celu wsparcia opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny wszystkich 
unijnych polityk. Rozwijanie statystyk nie 
powinno jednak prowadzić do zwiększenia 
obciążeń administracyjnych, zarówno po 
stronie przedsiębiorstw, jak i podmiotów 
publicznych.

_________________ _________________

47 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 z 
dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego programu statystycznego 
2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

47 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 z 
dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego programu statystycznego 
2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

Or. pl

Poprawka 23
Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Opracowywanie, tworzenie i
rozpowszechnianie statystyk europejskich 
stanowi przedmiot odrębnego 
Europejskiego programu statystycznego 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

(6) Opracowywanie, tworzenie i
rozpowszechnianie statystyk europejskich 
stanowi przedmiot odrębnego 
Europejskiego programu statystycznego 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
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99/201347. W celu zapewnienia ciągłości 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich nowy program powinien 
również obejmować działania objęte 
wchodzące w zakres Europejskiego 
programu statystycznego, zapewniając 
ramy w zakresie opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich. Ponadto w ramach nowego 
programu powinno się ustanowić ramy 
finansowe potrzebne do dostarczania 
wysokiej jakości, porównywalnych i
wiarygodnych europejskich statystyk w
celu wsparcia opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny wszystkich 
unijnych polityk.

99/201347. W celu zapewnienia ciągłości 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich nowy program powinien 
również obejmować działania objęte 
wchodzące w zakres Europejskiego 
programu statystycznego, zapewniając 
ramy w zakresie opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich. Ponadto w ramach nowego 
programu powinno się ustanowić ramy 
finansowe potrzebne do dostarczania
ogółowi społeczeństwa i wszystkim 
zainteresowanym podmiotom 
gospodarczym i społecznym, a także 
administracjom publicznym, wysokiej 
jakości, porównywalnych i wiarygodnych 
europejskich statystyk w celu wsparcia 
opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny wszystkich 
unijnych polityk.

_________________ _________________

47 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 z
dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego programu statystycznego 
2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

47 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 z
dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego programu statystycznego 
2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

Or. en

Poprawka 24
Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Program powinien wspierać 
opracowywanie, wdrażanie i
egzekwowanie unijnych przepisów 
stanowiących podstawę prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Program powinien wspierać tworzenie 
warunków odpowiednich dla umocnienia 
pozycji podmiotów działających na rynku 
wewnętrznym; przedsiębiorstw, obywateli, 

(8) Program powinien wspierać 
opracowywanie, wdrażanie i
egzekwowanie unijnych przepisów 
stanowiących podstawę prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Program powinien wspierać tworzenie 
warunków odpowiednich dla umocnienia 
pozycji podmiotów działających na rynku 
wewnętrznym; przedsiębiorstw, obywateli, 
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w tym konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i władz publicznych. 
Dlatego program powinien mieć na celu 
zapewnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, lecz 
również wspieranie egzekwowania prawa 
ochrony konsumentów i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz 
zwiększanie świadomości wśród 
przedsiębiorstw i obywateli, zapewniając 
im odpowiednie narzędzia, wiedzę i
kompetencje, potrzebne do podejmowania 
świadomych decyzji oraz większego 
udziału w unijnym procesie stanowienia 
prawa. Ponadto program powinien mieć na 
celu wzmocnienie współpracy 
administracyjnej i regulacyjnej, w
szczególności poprzez wymianę 
najlepszych praktyk, poszerzanie wiedzy i
kompetencji, w tym wykorzystywanie 
strategicznych zamówień publicznych. 
Program ma również na celu wspieranie 
tworzenia wysokiej jakości norm 
międzynarodowych, które są podstawą 
wdrażania unijnych przepisów. Obejmuje 
to również normy w dziedzinie 
sprawozdawczości finansowej i badania 
sprawozdań finansowych, przyczyniając 
się tym samym do przejrzystości i
prawidłowego funkcjonowania unijnych 
rynków kapitałowych oraz zwiększenia 
ochrony inwestorów. Program powinien 
wspierać działania w zakresie 
opracowywania regulacji i norm również 
poprzez zapewnienie jak najszerszego 
zaangażowania zainteresowanych stron. 
Celem programu powinno być również 
wspieranie wdrażania i egzekwowania 
prawodawstwa UE zapewniającego wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i
roślin na wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego oraz poprawę dobrostanu 
zwierząt.

w tym konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i władz publicznych. 
Dlatego program powinien mieć na celu 
zapewnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, lecz 
również wspieranie egzekwowania prawa 
ochrony konsumentów i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz 
zwiększanie świadomości wśród 
przedsiębiorstw i obywateli, zapewniając 
im odpowiednie narzędzia, wiedzę i
kompetencje, potrzebne do podejmowania 
świadomych decyzji oraz większego 
udziału w unijnym procesie stanowienia 
prawa. Ponadto program powinien mieć na 
celu wzmocnienie współpracy 
administracyjnej i regulacyjnej, w
szczególności poprzez wymianę 
najlepszych praktyk, poszerzanie wiedzy i
kompetencji, w tym wykorzystywanie 
strategicznych zamówień publicznych. 
Program ma również na celu wspieranie 
tworzenia wysokiej jakości norm 
międzynarodowych, które są podstawą 
wdrażania unijnych przepisów. Obejmuje 
to również normy w dziedzinie 
sprawozdawczości finansowej i badania 
sprawozdań finansowych, przyczyniając 
się tym samym do przejrzystości i
prawidłowego funkcjonowania unijnych 
rynków kapitałowych oraz zwiększenia 
ochrony inwestorów, konsumentów i 
zwierząt. Program powinien wspierać 
działania w zakresie opracowywania 
regulacji i norm również poprzez 
zapewnienie jak najszerszego 
zaangażowania zainteresowanych stron. 
Celem programu powinno być również 
wspieranie wdrażania i egzekwowania 
prawodawstwa UE zapewniającego wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i
roślin na wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego oraz poprawę dobrostanu 
zwierząt.

Or. en
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Poprawka 25
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Program powinien wspierać 
opracowywanie, wdrażanie i
egzekwowanie unijnych przepisów 
stanowiących podstawę prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Program powinien wspierać tworzenie 
warunków odpowiednich dla umocnienia 
pozycji podmiotów działających na rynku 
wewnętrznym; przedsiębiorstw, obywateli, 
w tym konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i władz publicznych. 
Dlatego program powinien mieć na celu 
zapewnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, lecz 
również wspieranie egzekwowania prawa 
ochrony konsumentów i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz 
zwiększanie świadomości wśród 
przedsiębiorstw i obywateli, zapewniając 
im odpowiednie narzędzia, wiedzę i
kompetencje, potrzebne do podejmowania 
świadomych decyzji oraz większego 
udziału w unijnym procesie stanowienia 
prawa. Ponadto program powinien mieć 
na celu wzmocnienie współpracy 
administracyjnej i regulacyjnej, w
szczególności poprzez wymianę 
najlepszych praktyk, poszerzanie wiedzy i
kompetencji, w tym wykorzystywanie 
strategicznych zamówień publicznych. 
Program ma również na celu wspieranie 
tworzenia wysokiej jakości norm 
międzynarodowych, które są podstawą 
wdrażania unijnych przepisów. Obejmuje 
to również normy w dziedzinie 
sprawozdawczości finansowej i badania 
sprawozdań finansowych, przyczyniając 
się tym samym do przejrzystości i
prawidłowego funkcjonowania unijnych 
rynków kapitałowych oraz zwiększenia 
ochrony inwestorów. Program powinien 

(8) Program powinien wspierać 
opracowywanie, wdrażanie i
egzekwowanie unijnych przepisów 
stanowiących podstawę prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Program powinien wspierać tworzenie 
warunków odpowiednich dla umocnienia 
pozycji podmiotów działających na rynku 
wewnętrznym; przedsiębiorstw, obywateli, 
w tym konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i władz publicznych. 
Dlatego program powinien mieć
następujące cele:
1) poprawa konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w szczególności MŚP;
2) wspieranie egzekwowania prawa 
ochrony konsumentów i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz 
zwiększanie świadomości wśród 
przedsiębiorstw i obywateli, zapewniając 
im odpowiednie narzędzia, wiedzę i
kompetencje, potrzebne do podejmowania 
świadomych decyzji oraz większego 
udziału w unijnym procesie stanowienia 
prawa;
3) wzmocnienie współpracy 
administracyjnej i regulacyjnej, w
szczególności poprzez wymianę 
najlepszych praktyk, poszerzanie wiedzy i
kompetencji, w tym wykorzystywanie 
strategicznych zamówień publicznych;
4) wspieranie tworzenia wysokiej jakości 
norm międzynarodowych, które są 
podstawą wdrażania unijnych przepisów. 
Obejmuje to normy w dziedzinie 
sprawozdawczości finansowej i badania 
sprawozdań finansowych, przyczyniając 
się tym samym do przejrzystości i
należytego funkcjonowania unijnych 
rynków kapitałowych oraz zwiększenia 
ochrony inwestorów;
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wspierać działania w zakresie 
opracowywania regulacji i norm również 
poprzez zapewnienie jak najszerszego 
zaangażowania zainteresowanych stron. 
Celem programu powinno być również
wspieranie wdrażania i egzekwowania 
prawodawstwa UE zapewniającego wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i
roślin na wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego oraz poprawę dobrostanu 
zwierząt.

5) wspieranie działań w zakresie 
opracowywania regulacji i norm również 
poprzez zapewnienie jak najszerszego 
zaangażowania zainteresowanych stron;
6) wspieranie wdrażania i egzekwowania 
prawodawstwa UE zapewniającego wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i
roślin na wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego oraz poprawę dobrostanu 
zwierząt.

Or. en

Poprawka 26
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Program powinien wspierać 
opracowywanie, wdrażanie i 
egzekwowanie unijnych przepisów 
stanowiących podstawę prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Program powinien wspierać tworzenie 
warunków odpowiednich dla umocnienia 
pozycji podmiotów działających na rynku 
wewnętrznym; przedsiębiorstw, obywateli, 
w tym konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i władz publicznych. 
Dlatego program powinien mieć na celu 
zapewnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, lecz 
również wspieranie egzekwowania prawa 
ochrony konsumentów i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz 
zwiększanie świadomości wśród 
przedsiębiorstw i obywateli, zapewniając 
im odpowiednie narzędzia, wiedzę i
kompetencje, potrzebne do podejmowania 
świadomych decyzji oraz większego 
udziału w unijnym procesie stanowienia 
prawa. Ponadto program powinien mieć na 
celu wzmocnienie współpracy 

(8) Program powinien wspierać 
opracowywanie, wdrażanie i 
egzekwowanie unijnych przepisów 
stanowiących podstawę prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Program powinien wspierać tworzenie 
warunków odpowiednich dla umocnienia 
pozycji podmiotów działających na rynku 
wewnętrznym; przedsiębiorstw, obywateli, 
w tym konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i władz publicznych. 
Dlatego program powinien mieć na celu 
zapewnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, lecz 
również wspieranie egzekwowania prawa 
ochrony konsumentów i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz 
zwiększanie świadomości wśród 
przedsiębiorstw i obywateli, zapewniając 
im odpowiednie narzędzia, wiedzę i
kompetencje, potrzebne do podejmowania 
świadomych decyzji oraz większego 
udziału w unijnym procesie stanowienia 
prawa. Ponadto program powinien mieć na 
celu wzmocnienie współpracy 
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administracyjnej i regulacyjnej, w
szczególności poprzez wymianę 
najlepszych praktyk, poszerzanie wiedzy i
kompetencji, w tym wykorzystywanie 
strategicznych zamówień publicznych. 
Program ma również na celu wspieranie 
tworzenia wysokiej jakości norm 
międzynarodowych, które są podstawą 
wdrażania unijnych przepisów. Obejmuje 
to również normy w dziedzinie 
sprawozdawczości finansowej i badania 
sprawozdań finansowych, przyczyniając 
się tym samym do przejrzystości i 
prawidłowego funkcjonowania unijnych 
rynków kapitałowych oraz zwiększenia 
ochrony inwestorów. Program powinien 
wspierać działania w zakresie 
opracowywania regulacji i norm również 
poprzez zapewnienie jak najszerszego 
zaangażowania zainteresowanych stron. 
Celem programu powinno być również 
wspieranie wdrażania i egzekwowania 
prawodawstwa UE zapewniającego wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i
roślin na wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego oraz poprawę dobrostanu 
zwierząt.

administracyjnej i regulacyjnej, w
szczególności poprzez wymianę 
najlepszych praktyk, poszerzanie wiedzy i
kompetencji, w tym wykorzystywanie 
strategicznych zamówień publicznych. 
Program ma również na celu wspieranie 
tworzenia wysokiej jakości norm 
międzynarodowych, które są podstawą 
wdrażania unijnych przepisów. Obejmuje 
to również normy w dziedzinie 
sprawozdawczości finansowej i badania 
sprawozdań finansowych, przyczyniając 
się tym samym do przejrzystości i 
prawidłowego funkcjonowania unijnych 
rynków kapitałowych oraz zwiększenia 
ochrony inwestorów. Program powinien 
wspierać działania w zakresie 
opracowywania regulacji i norm również 
poprzez zapewnienie jak najszerszego 
zaangażowania zainteresowanych stron. 
Celem programu powinno być również 
wspieranie wdrażania i egzekwowania 
prawodawstwa UE zapewniającego wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i
roślin na wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego oraz poprawę dobrostanu 
zwierząt. Obecnie wymagania obywateli w 
tym zakresie są w dużej mierze 
niezaspokojone.

Or. fr

Poprawka 27
Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Nowoczesny rynek wewnętrzny 
sprzyja konkurencji i przynosi korzyści 
konsumentom, przedsiębiorcom i
pracownikom. Lepsze wykorzystanie 
ulegającego ciągłym zmianom jednolitego 
rynku usług pomoże europejskim 
przedsiębiorstwom w tworzeniu miejsc 

(9) Nowoczesny rynek wewnętrzny 
sprzyja konkurencji i przynosi korzyści 
konsumentom, przedsiębiorcom i
pracownikom, a także przestrzega 
unijnych zasad dotyczących środowiska i 
dobrostanu zwierząt. Lepsze 
wykorzystanie ulegającego ciągłym 
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pracy i rozwoju poza granicami 
macierzystego kraju, co z kolei zaowocuje 
szerszym wyborem usług po lepszych 
cenach przy równoczesnym zachowaniu 
wysokich standardów dla konsumentów i
pracowników. Aby osiągnąć ten cel, 
program powinien przyczynić się do
usunięcia istniejących przeszkód i
zapewnić ramy regulacyjne, w których 
będą mogły funkcjonować nowe 
innowacyjne modele biznesowe.

zmianom jednolitego rynku usług pomoże 
europejskim przedsiębiorstwom w
tworzeniu miejsc pracy i rozwoju poza 
granicami macierzystego kraju, co z kolei 
zaowocuje szerszym wyborem usług po 
lepszych cenach przy równoczesnym
zachowaniu wysokich standardów dla 
konsumentów, pracowników, środowiska i
zwierząt. Aby osiągnąć ten cel, program 
powinien przyczynić się do zapewnienia 
ram regulacyjnych, w których będą mogły 
funkcjonować nowe innowacyjne modele 
biznesowe.

Or. en

Poprawka 28
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Nowoczesny rynek wewnętrzny 
sprzyja konkurencji i przynosi korzyści 
konsumentom, przedsiębiorcom i
pracownikom. Lepsze wykorzystanie 
ulegającego ciągłym zmianom jednolitego 
rynku usług pomoże europejskim 
przedsiębiorstwom w tworzeniu miejsc 
pracy i rozwoju poza granicami 
macierzystego kraju, co z kolei zaowocuje 
szerszym wyborem usług po lepszych 
cenach przy równoczesnym zachowaniu 
wysokich standardów dla konsumentów i
pracowników. Aby osiągnąć ten cel, 
program powinien przyczynić się do 
usunięcia istniejących przeszkód i
zapewnić ramy regulacyjne, w których 
będą mogły funkcjonować nowe 
innowacyjne modele biznesowe.

(9) Nowoczesny rynek wewnętrzny 
sprzyja konkurencji i powinien przynosić
korzyści producentom, konsumentom, 
przedsiębiorcom i pracownikom. Lepsze 
wykorzystanie ulegającego ciągłym 
zmianom jednolitego rynku usług powinno 
pomóc europejskim przedsiębiorstwom w
tworzeniu satysfakcjonujących miejsc 
pracy zgodnych ze wszystkimi istniejącymi 
unijnymi prawami pracowniczymi i
prawodawstwem dotyczącym tych kwestii 
oraz w rozwoju poza granicami 
macierzystego kraju, co zaowocuje 
szerszym wyborem usług po lepszych 
cenach przy równoczesnym zachowaniu 
wysokich standardów dla producentów,
konsumentów i pracowników. Aby 
osiągnąć ten cel, program powinien 
przyczynić się do usunięcia wszelkich
istniejących przeszkód i zapewnić ramy 
regulacyjne spełniające wszystkie 
powyższe normy, w których to ramach
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będą mogły funkcjonować nowe 
innowacyjne modele biznesowe.

Or. en

Poprawka 29
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Nowoczesny rynek wewnętrzny 
sprzyja konkurencji i przynosi korzyści 
konsumentom, przedsiębiorcom i
pracownikom. Lepsze wykorzystanie 
ulegającego ciągłym zmianom jednolitego 
rynku usług pomoże europejskim 
przedsiębiorstwom w tworzeniu miejsc 
pracy i rozwoju poza granicami 
macierzystego kraju, co z kolei zaowocuje 
szerszym wyborem usług po lepszych 
cenach przy równoczesnym zachowaniu 
wysokich standardów dla konsumentów i
pracowników. Aby osiągnąć ten cel, 
program powinien przyczynić się do 
usunięcia istniejących przeszkód i
zapewnić ramy regulacyjne, w których 
będą mogły funkcjonować nowe 
innowacyjne modele biznesowe.

(9) Uważa się, że nowoczesny rynek 
wewnętrzny sprzyja konkurencji i przynosi 
korzyści konsumentom, przedsiębiorcom i
pracownikom. Lepsze wykorzystanie 
ulegającego ciągłym zmianom jednolitego 
rynku usług pomoże europejskim 
przedsiębiorstwom w tworzeniu miejsc 
pracy i rozwoju poza granicami 
macierzystego kraju, co z kolei zaowocuje 
szerszym wyborem usług po lepszych 
cenach przy równoczesnym zachowaniu 
wysokich standardów dla konsumentów i
pracowników. Aby osiągnąć ten cel, 
program powinien przyczynić się do 
usunięcia istniejących przeszkód i
zapewnić ramy regulacyjne, w których 
będą mogły funkcjonować nowe 
innowacyjne modele biznesowe.

Or. fr

Poprawka 30
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Nowe wyzwania dotyczące 
regulacji i egzekwowania prawa mają 
związek z tym, że w epoce rewolucji 

(11) Nowe wyzwania dotyczące 
regulacji i egzekwowania prawa mają 
związek z tym, że w epoce rewolucji 



PE629.600v02-00 18/67 AM\1168580PL.docx

PL

cyfrowej środowisko szybko się zmienia w
odniesieniu do takich kwestii jak 
bezpieczeństwo cybernetyczne, internet 
rzeczy czy sztuczna inteligencja. Na 
wypadek szkód niezbędne są surowe 
przepisy w zakresie bezpieczeństwa 
produktów i odpowiedzialności, aby 
zapewnić reakcję polityczną, która 
umożliwia obywatelom europejskim, w
tym konsumentom i przedsiębiorstwom, 
skorzystanie z tych przepisów. W związku 
z tym program powinien przyczynić się do 
szybkiego dostosowania i egzekwowania 
unijnego systemu odpowiedzialności za 
produkt, co wspiera innowacje.

cyfrowej środowisko szybko się zmienia w
odniesieniu do takich kwestii jak 
bezpieczeństwo cybernetyczne, internet 
rzeczy czy sztuczna inteligencja. Na 
wypadek szkód niezbędne są surowe 
przepisy w zakresie bezpieczeństwa 
produktów i odpowiedzialności, aby 
zapewnić reakcję polityczną, która 
umożliwia obywatelom europejskim, w
tym producentom, konsumentom i
przedsiębiorstwom, skorzystanie z tych 
przepisów. W związku z tym program 
powinien przyczynić się do szybkiego 
dostosowania i egzekwowania unijnego 
systemu odpowiedzialności za produkt, co 
wspiera innowacje.

Or. en

Poprawka 31
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wprowadzanie do obrotu 
produktów, które nie są zgodne z prawem 
Unii, stawia w niekorzystnej sytuacji tych, 
którzy przestrzegają przepisów, i może 
stanowić zagrożenie dla konsumentów. 
Wiele przedsiębiorców lekceważy przepisy 
w wyniku niewiedzy lub umyślnie w celu 
zdobycia przewagi konkurencyjnej. 
Organy nadzoru rynku są często 
niedofinansowane i mogą działać jedynie 
w granicach swojego kraju, podczas gdy 
przedsiębiorcy prowadzą działalność 
handlową na poziomie Unii, a nawet 
globalnym. W szczególności w przypadku 
handlu elektronicznego organy nadzoru 
rynku mają duży problem ze śledzeniem 
przywożonych z państw trzecich 
produktów niezgodnych z wymogami i
określeniem odpowiedzialnego podmiotu 
w ramach swojej jurysdykcji. W związku z

(12) Wprowadzanie do obrotu 
produktów, które nie są zgodne z prawem 
Unii, stawia w niekorzystnej sytuacji tych, 
którzy przestrzegają przepisów, i może 
stanowić zagrożenie dla konsumentów i 
szkodzić środowisku. Wiele 
przedsiębiorców lekceważy przepisy w
wyniku niewiedzy lub umyślnie w celu 
zdobycia przewagi konkurencyjnej. 
Organy nadzoru rynku są często 
niedofinansowane i mogą działać jedynie 
w granicach swojego kraju, podczas gdy 
przedsiębiorcy prowadzą działalność 
handlową na poziomie Unii, a nawet 
globalnym. W szczególności w przypadku 
handlu elektronicznego organy nadzoru 
rynku mają duży problem ze śledzeniem 
przywożonych z państw trzecich 
produktów niezgodnych z wymogami i
określeniem odpowiedzialnego podmiotu 
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tym niniejszy program powinien mieć na 
celu wzmocnienie zgodności produktów z
wymogami poprzez zapewnienie 
właściwych zachęt dla przedsiębiorców, 
wzmożenie kontroli przestrzegania 
przepisów i propagowanie ściślejszej 
współpracy transgranicznej między 
organami egzekwowania prawa. Program 
ten powinien się również przyczyniać do 
konsolidacji obowiązujących ram nadzoru 
rynku, zachęcać organy nadzoru rynku z
różnych państw członkowskich do 
wspólnych działań, ulepszać wymianę
informacji oraz promować ściślejszą 
integrację i konwergencję w zakresie 
nadzoru rynku.

w ramach swojej jurysdykcji. W związku z
tym niniejszy program powinien mieć na 
celu wzmocnienie zgodności produktów z
wymogami poprzez zapewnienie 
właściwych zachęt dla przedsiębiorców, 
wzmożenie kontroli przestrzegania 
przepisów i propagowanie ściślejszej 
współpracy transgranicznej między 
organami egzekwowania prawa w Unii i z 
państwami trzecimi. Program ten powinien 
się również przyczyniać do konsolidacji 
obowiązujących ram nadzoru rynku, 
zachęcać organy nadzoru rynku z różnych 
państw członkowskich do wspólnych 
działań, ulepszać wymianę informacji oraz 
promować ściślejszą integrację i
konwergencję w zakresie nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 32
Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wprowadzanie do obrotu 
produktów, które nie są zgodne z prawem 
Unii, stawia w niekorzystnej sytuacji tych, 
którzy przestrzegają przepisów, i może 
stanowić zagrożenie dla konsumentów. 
Wiele przedsiębiorców lekceważy przepisy 
w wyniku niewiedzy lub umyślnie w celu 
zdobycia przewagi konkurencyjnej. 
Organy nadzoru rynku są często 
niedofinansowane i mogą działać jedynie 
w granicach swojego kraju, podczas gdy 
przedsiębiorcy prowadzą działalność 
handlową na poziomie Unii, a nawet 
globalnym. W szczególności w przypadku 
handlu elektronicznego organy nadzoru 
rynku mają duży problem ze śledzeniem 
przywożonych z państw trzecich 
produktów niezgodnych z wymogami i
określeniem odpowiedzialnego podmiotu 

(12) Wprowadzanie do obrotu 
produktów, które nie są zgodne z prawem 
Unii, stawia w niekorzystnej sytuacji tych, 
którzy przestrzegają przepisów, i może 
stanowić zagrożenie dla konsumentów i 
środowiska. Wiele przedsiębiorców 
lekceważy przepisy w wyniku niewiedzy 
lub umyślnie w celu zdobycia przewagi 
konkurencyjnej. Organy nadzoru rynku są 
często niedofinansowane i mogą działać 
jedynie w granicach swojego kraju, 
podczas gdy przedsiębiorcy prowadzą 
działalność handlową na poziomie Unii, a
nawet globalnym. W szczególności w
przypadku handlu elektronicznego organy 
nadzoru rynku mają duży problem ze 
śledzeniem przywożonych z państw 
trzecich produktów niezgodnych z
wymogami i określeniem 
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w ramach swojej jurysdykcji. W związku z
tym niniejszy program powinien mieć na 
celu wzmocnienie zgodności produktów z
wymogami poprzez zapewnienie 
właściwych zachęt dla przedsiębiorców,
wzmożenie kontroli przestrzegania 
przepisów i propagowanie ściślejszej 
współpracy transgranicznej między 
organami egzekwowania prawa. Program 
ten powinien się również przyczyniać do 
konsolidacji obowiązujących ram nadzoru 
rynku, zachęcać organy nadzoru rynku z
różnych państw członkowskich do 
wspólnych działań, ulepszać wymianę 
informacji oraz promować ściślejszą 
integrację i konwergencję w zakresie 
nadzoru rynku.

odpowiedzialnego podmiotu w ramach 
swojej jurysdykcji. W związku z tym 
niniejszy program powinien mieć na celu 
wzmocnienie zgodności produktów z
wymogami poprzez wzmożenie kontroli 
przestrzegania przepisów, umocnienie 
zasad zgodności, przez zaostrzenie sankcji 
za niezgodność i propagowanie ściślejszej 
współpracy transgranicznej między 
organami egzekwowania prawa. Program 
ten powinien się również przyczyniać do 
konsolidacji obowiązujących ram nadzoru 
rynku, zachęcać organy nadzoru rynku z
różnych państw członkowskich do 
wspólnych działań, ulepszać wymianę 
informacji oraz promować ściślejszą 
integrację i konwergencję w zakresie 
nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 33
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wprowadzanie do obrotu 
produktów, które nie są zgodne z prawem 
Unii, stawia w niekorzystnej sytuacji tych, 
którzy przestrzegają przepisów, i może 
stanowić zagrożenie dla konsumentów.
Wiele przedsiębiorców lekceważy przepisy 
w wyniku niewiedzy lub umyślnie w celu 
zdobycia przewagi konkurencyjnej. 
Organy nadzoru rynku są często 
niedofinansowane i mogą działać jedynie 
w granicach swojego kraju, podczas gdy 
przedsiębiorcy prowadzą działalność 
handlową na poziomie Unii, a nawet 
globalnym. W szczególności w przypadku 
handlu elektronicznego organy nadzoru 
rynku mają duży problem ze śledzeniem 
przywożonych z państw trzecich 
produktów niezgodnych z wymogami i

(12) Wprowadzenie do obrotu 
produktów, które nie są zgodne z prawem 
Unii, stawia w niekorzystnej sytuacji tych, 
którzy przestrzegają przepisów, i może 
stanowić zagrożenie dla konsumentów.
Wiele przedsiębiorców lekceważy przepisy 
w wyniku niewiedzy lub w celu umyślnego
zdobycia przewagi konkurencyjnej. 
Organy nadzoru rynku są często 
niedofinansowane i mogą działać jedynie 
w granicach swojego kraju, podczas gdy 
przedsiębiorcy prowadzą działalność 
handlową na poziomie Unii, a nawet 
globalnym. W szczególności w przypadku 
handlu elektronicznego organy nadzoru 
rynku mają duży problem ze śledzeniem 
przywożonych z państw trzecich 
produktów niezgodnych z wymogami i
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określeniem odpowiedzialnego podmiotu 
w ramach swojej jurysdykcji. W związku z
tym niniejszy program powinien mieć na 
celu wzmocnienie zgodności produktów z
wymogami poprzez zapewnienie 
właściwych zachęt dla przedsiębiorców, 
wzmożenie kontroli przestrzegania 
przepisów i propagowanie ściślejszej 
współpracy transgranicznej między 
organami egzekwowania prawa. Program 
ten powinien się również przyczyniać do 
konsolidacji obowiązujących ram nadzoru 
rynku, zachęcać organy nadzoru rynku z
różnych państw członkowskich do 
wspólnych działań, ulepszać wymianę 
informacji oraz promować ściślejszą 
integrację i konwergencję w zakresie 
nadzoru rynku.

określeniem odpowiedzialnego podmiotu 
w ramach swojej jurysdykcji. W związku z
tym niniejszy program powinien mieć na 
celu wzmocnienie zgodności produktów z
wymogami poprzez zapewnienie 
właściwych zachęt dla przedsiębiorców, 
wzmożenie kontroli przestrzegania 
przepisów i propagowanie ściślejszej 
współpracy transgranicznej między 
organami egzekwowania prawa. Program 
ten powinien się również przyczyniać do 
konsolidacji obowiązujących ram nadzoru 
rynku, zachęcać organy nadzoru rynku z
różnych państw członkowskich do 
wspólnych działań, ulepszać wymianę 
informacji oraz promować ściślejszą 
integrację i konwergencję w zakresie 
nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 34
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Bezpieczeństwo produktów to 
kwestia, która dotyczy całego 
społeczeństwa. Przed wprowadzeniem 
produktów do obrotu jednostka oceniająca 
zgodność sprawdza, czy spełniają one 
wymogi bezpieczeństwa. Dlatego 
pierwszorzędne znaczenie ma to, by 
jednostki oceniające zgodność były 
wiarygodne i kompetentne. Unia 
wprowadziła system akredytacji jednostek 
oceniających zgodność, sprawdzania ich 
kompetencji, bezstronności i niezależności. 
Obecnie głównym wyzwaniem jest 
zapewnienie zgodności systemu 
akredytacji z aktualnym stanem wiedzy 
oraz zapewnienie jego stosowania w tak 
samo rygorystyczny sposób w całej Unii. 
W związku z tym program powinien 

(13) Bezpieczeństwo produktów to 
kwestia, która dotyczy całego 
społeczeństwa i jest obecnie przedmiotem 
uzasadnionych oczekiwań obywateli. 
Przed wprowadzeniem produktów do 
obrotu jednostka oceniająca zgodność 
sprawdza, czy spełniają one wymogi 
bezpieczeństwa. Dlatego pierwszorzędne 
znaczenie ma to, by jednostki oceniające 
zgodność były wiarygodne i kompetentne. 
Unia wprowadziła system akredytacji 
jednostek oceniających zgodność, 
sprawdzania ich kompetencji, 
bezstronności i niezależności. Obecnie 
głównym wyzwaniem jest zapewnienie 
zgodności systemu akredytacji z aktualnym 
stanem wiedzy oraz zapewnienie jego 
stosowania w tak samo rygorystyczny 
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wspierać środki mające na celu 
zapewnienie, by jednostki oceny zgodności 
nadal spełniały wymogi regulacyjne, i
wzmocnienie europejskiego systemu 
akredytacji, w szczególności w nowych 
dziedzinach polityki, poprzez wspieranie 
Europejskiej Współpracy w Dziedzinie 
Akredytacji, o której mowa w art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 
Parlamentu Europejskiego i Rady48.

sposób w całej Unii. W związku z tym 
program powinien wspierać środki mające 
na celu zapewnienie, by jednostki oceny 
zgodności nadal spełniały wymogi 
regulacyjne, i wzmocnienie europejskiego 
systemu akredytacji, w szczególności w
nowych dziedzinach polityki, poprzez 
wspieranie Europejskiej Współpracy w
Dziedzinie Akredytacji, o której mowa w
art. 14 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 
Parlamentu Europejskiego i Rady48.

_________________ _________________

48 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 
dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające 
wymagania w zakresie akredytacji i 
nadzoru rynku odnoszące się do warunków 
wprowadzania produktów do obrotu i 
uchylające rozporządzenie (EWG) nr 
339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

48 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 
dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające 
wymagania w zakresie akredytacji i 
nadzoru rynku odnoszące się do warunków 
wprowadzania produktów do obrotu i 
uchylające rozporządzenie (EWG) nr 
339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

Or. fr

Poprawka 35
Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponieważ wraz z rozwojem handlu 
elektronicznego i usług dla podróżnych 
rynki konsumenckie stały się rynkami bez 
granic, należy zadbać o to, aby konsumenci 
zamieszkujący w Unii mogli korzystać z
odpowiedniej ochrony podczas przywozu 
towarów i usług od przedsiębiorców 
mających siedzibę w państwach trzecich. 
W związku z tym program powinien w
razie konieczności umożliwiać wspieranie 
współpracy z właściwymi organami z
siedzibą w państwach trzecich będących 
najważniejszymi partnerami handlowymi 
Unii.

(14) Ponieważ wraz z rozwojem handlu 
elektronicznego i usług dla podróżnych 
rynki konsumenckie stały się rynkami bez 
granic, należy zadbać o to, aby konsumenci 
zamieszkujący w Unii i poza nią mogli 
korzystać z odpowiedniej ochrony podczas 
przywozu lub wywozu towarów, usług lub 
żywych zwierząt oferowanych przez
przedsiębiorców mających siedzibę w
państwach trzecich. W związku z tym 
program powinien w razie konieczności 
umożliwiać wspieranie współpracy z
właściwymi organami z siedzibą w
państwach trzecich będących 
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najważniejszymi partnerami handlowymi 
Unii.

Or. en

Poprawka 36
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zrealizować cele programu 
oraz ułatwić życie obywatelom i
przedsiębiorstwom, należy wprowadzić w
życie wysokiej jakości usługi publiczne 
zorientowane na użytkownika. Oznacza to, 
że administracje publiczne powinny zacząć 
stosować nowe metody pracy,
wyeliminować podziały między różnymi 
częściami administracji i zaangażować się 
we współtworzenie tych usług publicznych 
z udziałem obywateli i przedsiębiorstw. 
Ponadto ciągły i stały wzrost działalności 
transgranicznej na rynku wewnętrznym 
wymaga zapewnienia aktualnych 
informacji na temat praw przedsiębiorstw i
obywateli, ale również informacji 
wyjaśniających formalności 
administracyjne. Ponadto zasadniczego 
znaczenia nabiera udzielanie porad 
prawnych oraz pomocy w rozwiązaniu 
problemów, które występują na szczeblu 
międzynarodowym. Niezbędne jest także 
połączenie krajowych administracji w
prosty i skuteczny sposób, jak również 
ocena sposobu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w terenie. Program 
powinien zatem wspierać istniejące 
narzędzia służące do zarządzania rynkiem 
wewnętrznym, tj.: portal „Twoja Europa”, 
który powinien być podstawą przyszłego 
jednolitego portalu cyfrowego, portal
„Twoja Europa – Porady”, system 
SOLVIT, system wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym oraz tabela wyników 

(16) Aby zrealizować cele programu 
oraz ułatwić życie obywatelom i
przedsiębiorstwom, należy wprowadzić w
życie wysokiej jakości usługi publiczne 
zorientowane na użytkownika. Oznacza to, 
że administracje publiczne powinny zacząć 
stosować nowe metody pracy, zacieśnić 
współpracę między różnymi częściami 
administracji i zaangażować się we 
współtworzenie tych usług publicznych z
udziałem obywateli i przedsiębiorstw. 
Ponadto ciągły i stały wzrost działalności 
transgranicznej na rynku wewnętrznym 
wymaga zapewnienia aktualnych 
informacji na temat praw przedsiębiorstw i
obywateli, ale również informacji 
wyjaśniających formalności 
administracyjne. Ponadto zasadniczego 
znaczenia nabiera udzielanie porad 
prawnych oraz pomocy w rozwiązaniu 
problemów, które występują na szczeblu 
międzynarodowym. Niezbędne jest także 
połączenie krajowych administracji w
prosty i skuteczny sposób, jak również 
ocena sposobu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w terenie. Zatem by 
poprawić codzienne życie obywateli i 
możliwości handlu transgranicznego 
przedsiębiorstw, program powinien 
wspierać istniejące narzędzia służące do 
zarządzania rynkiem wewnętrznym, tj.:
* portal „Twoja Europa”, który powinien 
być podstawą przyszłego jednolitego 
portalu cyfrowego;
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jednolitego rynku w celu ułatwienia życia 
obywatelom i handlu transgranicznego 
przedsiębiorstwom.

* portal „Twoja Europa – Porady”;
* system SOLVIT;
* system wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym;
* tabelę wyników jednolitego rynku.

Or. en

Poprawka 37
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien również 
wspierać prawidłowe i pełne wdrożenie i
stosowanie unijnych ram prawnych 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez 
państwa członkowskie oraz rozwój 
przyszłych polityk, aby stawić czoła 
nowym wyzwaniom w tej dziedzinie. 
Powinien również wspierać istotne 
działania międzynarodowych organizacji o
znaczeniu europejskim, takich jak Komitet 
Ekspertów ds. Oceny Środków 
Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i
Finansowaniu Terroryzmu przy Radzie 
Europy.

(18) Program powinien również 
wspierać prawidłowe i pełne wdrożenie i
stosowanie unijnych ram prawnych 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy, które obecnie są w dużej mierze 
niewystarczające, i finansowaniu 
terroryzmu przez państwa członkowskie 
oraz rozwój przyszłych polityk, aby stawić 
czoła nowym wyzwaniom w tej dziedzinie. 
Powinien również wspierać istotne 
działania międzynarodowych organizacji o
znaczeniu europejskim, takich jak Komitet 
Ekspertów ds. Oceny Środków 
Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i
Finansowaniu Terroryzmu przy Radzie 
Europy.

Or. fr

Poprawka 38
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien również 
wspierać prawidłowe i pełne wdrożenie i

(18) Program powinien również 
wspierać prawidłowe i pełne wdrożenie i
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stosowanie unijnych ram prawnych 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez 
państwa członkowskie oraz rozwój 
przyszłych polityk, aby stawić czoła 
nowym wyzwaniom w tej dziedzinie. 
Powinien również wspierać istotne 
działania międzynarodowych organizacji o
znaczeniu europejskim, takich jak Komitet 
Ekspertów ds. Oceny Środków 
Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i
Finansowaniu Terroryzmu przy Radzie 
Europy.

stosowanie przez państwa członkowskie
unijnych ram prawnych dotyczących 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu oraz rozwój 
przyszłych polityk, aby stawić czoła 
nowym wyzwaniom w tej dziedzinie. 
Powinien również wspierać istotne 
działania międzynarodowych organizacji o
znaczeniu europejskim, takich jak Komitet 
Ekspertów ds. Oceny Środków 
Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i
Finansowaniu Terroryzmu przy Radzie 
Europy.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotny tekst brzmiał, jakby to państwa członkowskie brały udział w finansowaniu 
terroryzmu.

Poprawka 39
Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wdrażanie i rozwój rynku 
wewnętrznego w dziedzinie usług 
finansowych, stabilności finansowej i unii 
rynków kapitałowych, w tym 
zrównoważonych finansów, w dużym 
stopniu zależy od wprowadzania przez 
Unię środków opartych na dowodach. Aby 
osiągnąć ten cel, Komisja powinna 
aktywnie i stale monitorować rynki 
finansowe i stabilność finansową, oceniać 
wdrażanie prawodawstwa Unii przez 
państwa członkowskie, oceniać, czy 
obowiązujące przepisy są adekwatne do 
zakładanych celów, i określać potencjalne 
obszary działania, w których pojawiają się 
nowe rodzaje ryzyka, przy ciągłym 
zaangażowaniu zainteresowanych stron w
cały cykl polityki. Takie działania opierają 

(19) Wdrażanie i rozwój rynku 
wewnętrznego w dziedzinie usług 
finansowych, stabilności finansowej i unii 
rynków kapitałowych, w tym 
zrównoważonych finansów, w dużym 
stopniu zależy od wprowadzania przez 
Unię środków opartych na dowodach. Aby 
osiągnąć ten cel, Komisja powinna 
aktywnie i stale monitorować rynki 
finansowe i stabilność finansową, oceniać 
wdrażanie prawodawstwa Unii przez 
państwa członkowskie, oceniać, czy 
obowiązujące przepisy są adekwatne do 
zakładanych celów, i określać potencjalne 
obszary działania, w których pojawiają się 
nowe rodzaje ryzyka, przy ciągłym 
zaangażowaniu zainteresowanych stron, 
grup obywateli, organizacji 
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się na produkcji analiz, badań, materiałów 
szkoleniowych, badań opinii, ocen 
zgodności, ocen oraz statystyk i są 
wspierane przez systemy informatyczne i
narzędzia komunikacji.

pozarządowych i ogółu społeczeństwa w
cały cykl polityki. Takie działania opierają 
się na produkcji analiz, badań, materiałów 
szkoleniowych, badań opinii, ocen 
zgodności, ocen oraz statystyk i są 
wspierane przez systemy informatyczne i
narzędzia komunikacji.

Or. en

Poprawka 40
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wdrażanie i rozwój rynku 
wewnętrznego w dziedzinie usług 
finansowych, stabilności finansowej i unii 
rynków kapitałowych, w tym 
zrównoważonych finansów, w dużym 
stopniu zależy od wprowadzania przez 
Unię środków opartych na dowodach. Aby 
osiągnąć ten cel, Komisja powinna 
aktywnie i stale monitorować rynki 
finansowe i stabilność finansową, oceniać 
wdrażanie prawodawstwa Unii przez 
państwa członkowskie, oceniać, czy 
obowiązujące przepisy są adekwatne do 
zakładanych celów, i określać potencjalne 
obszary działania, w których pojawiają się 
nowe rodzaje ryzyka, przy ciągłym 
zaangażowaniu zainteresowanych stron w
cały cykl polityki. Takie działania opierają 
się na produkcji analiz, badań, materiałów 
szkoleniowych, badań opinii, ocen 
zgodności, ocen oraz statystyk i są 
wspierane przez systemy informatyczne i
narzędzia komunikacji.

(19) Wdrażanie i rozwój rynku 
wewnętrznego w dziedzinie usług 
finansowych, stabilności finansowej i unii 
rynków kapitałowych, w tym 
zrównoważonych finansów, jest w dużym 
stopniu uzależniony od wprowadzania 
przez Unię środków opartych na 
dowodach. Aby osiągnąć ten cel, Komisja 
powinna aktywnie i stale monitorować 
rynki finansowe i stabilność finansową, 
oceniać wdrażanie prawodawstwa Unii 
przez państwa członkowskie, oceniać, czy 
obowiązujące przepisy są adekwatne do 
zakładanych celów, i określać potencjalne 
obszary działania, w których pojawiają się 
nowe rodzaje ryzyka, przy ciągłym 
zaangażowaniu zainteresowanych stron w
cały cykl polityki. Takie działania opierają 
się na produkcji analiz, badań, materiałów 
szkoleniowych, badań opinii, ocen 
zgodności, ocen oraz statystyk i są 
wspierane przez systemy informatyczne i
narzędzia komunikacji.

Or. en

Poprawka 41
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Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Wzmocnienie konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw, a
jednocześnie zapewnienie skutecznych 
równych szans oraz otwartego i
konkurencyjnego rynku wewnętrznego jest 
sprawą najwyższej wagi. MŚP są siłą 
napędową europejskiej gospodarki. 
Stanowią one 99 % wszystkich 
przedsiębiorstw w Europie, zapewniają 
dwie trzecie miejsc pracy i przyczyniają się 
w znacznym stopniu do tworzenia nowych 
miejsc pracy w skali regionalnej i lokalnej.

(22) Wzmocnienie konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw, a
jednocześnie zapewnienie skutecznych 
równych szans oraz otwartego i
konkurencyjnego rynku wewnętrznego jest 
sprawą najwyższej wagi. MŚP są siłą 
napędową europejskiej gospodarki. 
Stanowią one 99 % wszystkich 
przedsiębiorstw w Europie, zapewniają 
dwie trzecie miejsc pracy i przyczyniają się 
w znacznym stopniu do tworzenia nowych 
miejsc pracy w skali regionalnej i lokalnej.
MŚP odczuwają negatywne konsekwencje 
polityki wolnego handlu, która zakazuje 
ochrony przedsiębiorstw krajowych przez 
państwa członkowskie.

Or. fr

Poprawka 42
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Wzmocnienie konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw, a
jednocześnie zapewnienie skutecznych 
równych szans oraz otwartego i
konkurencyjnego rynku wewnętrznego jest 
sprawą najwyższej wagi. MŚP są siłą 
napędową europejskiej gospodarki. 
Stanowią one 99 % wszystkich 
przedsiębiorstw w Europie, zapewniają 
dwie trzecie miejsc pracy i przyczyniają się 
w znacznym stopniu do tworzenia nowych 
miejsc pracy w skali regionalnej i lokalnej.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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Or. en

Poprawka 43
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Przed MŚP stoją wspólne 
wyzwania, które nie wpływają w takim 
samym stopniu na większe 
przedsiębiorstwa. Są to trudności z
pozyskiwaniem finansowania, 
znalezieniem wykwalifikowanych 
pracowników, zmniejszeniem obciążeń 
administracyjnych, rozwijaniem
kreatywności i innowacji, z dostępem do 
rynków i umiędzynarodowieniem
działalności. Program powinien w sposób 
proporcjonalny korygować 
niedoskonałości rynku, a jednocześnie nie 
zakłócać konkurencji na rynku 
wewnętrznym.

(23) Przed MŚP stoją wspólne 
wyzwania, które nie wpływają w takim 
samym stopniu na większe 
przedsiębiorstwa. Wyzwania te obejmują: 
pozyskiwanie finansowania; znalezienie
wykwalifikowanych pracowników; 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych; 
rozwijanie kreatywności i innowacji; 
dostęp do rynków i umiędzynarodowienie
działalności. Program powinien w sposób 
proporcjonalny korygować 
niedoskonałości rynku, a jednocześnie nie 
zakłócać konkurencji na rynku 
wewnętrznym.

Or. en

Poprawka 44
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wiele unijnych problemów z 
konkurencyjnością wiąże się z 
trudnościami MŚP z uzyskaniem dostępu 
do finansowania – mają one kłopoty z 
wykazaniem zdolności kredytowej oraz 
wystarczającym zabezpieczeniem. Inne 
trudności związane z finansowaniem 
wynikają z tego, że w celu zachowania 
konkurencyjności MŚP muszą 
podejmować działania w zakresie 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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cyfryzacji, umiędzynarodowienia i
innowacji oraz podnoszenia kwalifikacji 
swoich pracowników. Ograniczony dostęp 
do finansowania wpływa negatywnie na 
wskaźnik tworzenia, wzrostu i przetrwania 
przedsiębiorstw, jak też na gotowość 
nowych przedsiębiorców do przejmowania 
rentownych przedsiębiorstw w kontekście 
sukcesji.

Or. en

Poprawka 45
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W celu pokonania tych 
niedoskonałości rynku oraz w celu 
zapewnienia, by MŚP nadal odgrywały 
swoją rolę jako podstawa 
konkurencyjności unijnej gospodarki, małe 
i średnie przedsiębiorstwa potrzebują
dodatkowego wsparcia za pośrednictwem 
instrumentów dłużnych i kapitałowych, 
które mają zostać ustanowione w ramach 
segmentu MŚP funduszu InvestEU 
ustanowionego rozporządzeniem [...] 
Parlamentu Europejskiego i Rady52. 
Instrument gwarancji kredytowych 
ustanowiony na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1287/201353 ma udowodnioną wartość 
dodaną i oczekuje się, że przyniesie on 
pozytywny wkład na rzecz co najmniej 500
000 MŚP. Nowy instrument, który go 
zastąpi, zostanie ustanowiony w ramach 
segmentu MŚP w funduszu InvestEU.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

_________________

52 COM(2018) 439 final.

53 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z
dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
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program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i
uchylające decyzję nr 1639/2006/WE 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33).

Or. en

Poprawka 46
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Cele niniejszego programu zostaną 
również uwzględnione przy wykorzystaniu 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu MŚP 
funduszu InvestEU. Wsparcie finansowe 
należy wykorzystać w celu skorygowania 
niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
sytuacji w zakresie inwestycji w
proporcjonalny sposób, bez powielania ani 
wypierania finansowania prywatnego, a
także bez zakłócania konkurencji na rynku 
wewnętrznym. Działania powinny 
charakteryzować się wyraźną europejską 
wartością dodaną.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 47
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Program powinien zapewnić MŚP 
skuteczne wsparcie w podczas całego cyklu 
ich życia. Wsparcie to powinno być oparte 
na wyjątkowej wiedzy teoretycznej i

(27) Program powinien zapewnić MŚP 
skuteczne wsparcie podczas całego cyklu 
ich życia i dążyć do łagodzenia głównych 
trudności, jakie napotykają. Wsparcie to 
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fachowej na temat małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sektorów przemysłu, 
jak również na długoletnim doświadczeniu 
we współpracy z zainteresowanymi 
podmiotami na poziomie europejskim, 
krajowym i regionalnym. Powinno się ono 
również opierać się na osiągnięciach sieci 
Enterprise Europe Network jako punktu 
kompleksowej obsługi, który pomaga MŚP 
zwiększać konkurencyjność i rozwijać 
działalność gospodarczą na jednolitym 
rynku i poza nim. Sieć ta zamierza 
kontynuować świadczenie usług w ramach 
innych programów unijnych, w
szczególności programu „Horyzont 2020”, 
z wykorzystaniem środków finansowych 
tych programów. Również program 
doradztwa dla młodych przedsiębiorców 
powinien nadal być narzędziem 
umożliwiającym nowym albo przyszłym 
przedsiębiorcom zdobywanie 
doświadczenia w biznesie poprzez 
współpracę z doświadczonym 
przedsiębiorcą z innego kraju, a tym 
samym zwiększenie swoich zdolności w
zakresie przedsiębiorczości. Program 
powinien w dalszym ciągu dążyć do tego, 
by się rozwijać i rozszerzać swój zasięg 
geograficzny, i tym samym móc 
zaoferować przedsiębiorcom szerszą gamę 
możliwości współpracy, w stosownych 
przypadkach w połączeniu z innymi 
inicjatywami Unii.

powinno być oparte na wyjątkowej wiedzy 
teoretycznej i fachowej na temat małych i
średnich przedsiębiorstw oraz sektorów 
przemysłu, jak również na długoletnim 
doświadczeniu we współpracy z
zainteresowanymi podmiotami na 
poziomie europejskim, krajowym i
regionalnym. Powinno się ono również 
opierać się na osiągnięciach sieci 
Enterprise Europe Network jako punktu 
kompleksowej obsługi, który pomaga MŚP 
zwiększać konkurencyjność i rozwijać 
działalność gospodarczą na jednolitym 
rynku i poza nim. Sieć ta zamierza 
kontynuować świadczenie usług w ramach 
innych programów unijnych, w
szczególności programu „Horyzont 2020”, 
z wykorzystaniem środków finansowych 
tych programów. Również program 
doradztwa dla młodych przedsiębiorców 
powinien nadal być narzędziem 
umożliwiającym nowym albo przyszłym 
przedsiębiorcom zdobywanie 
doświadczenia w biznesie poprzez 
współpracę z doświadczonym 
przedsiębiorcą z innego kraju, a tym 
samym zwiększenie swoich zdolności w
zakresie przedsiębiorczości. Program 
powinien w dalszym ciągu dążyć do tego, 
by się rozwijać i rozszerzać swój zasięg
geograficzny, i tym samym móc 
zaoferować przedsiębiorcom szerszą gamę 
możliwości współpracy, w stosownych 
przypadkach w połączeniu z innymi 
inicjatywami Unii.

Or. fr

Poprawka 48
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(30) Normy europejskie odgrywają 
ważną rolę na rynku wewnętrznym. Mają 
one decydujące znaczenie dla 
konkurencyjności przedsiębiorstw, a
zwłaszcza MŚP. Są one również 
kluczowym narzędziem wspierania 
prawodawstwa i polityki Unii w wielu 
kluczowych obszarach, takich jak energia, 
zmiana klimatu, technologie informacyjno-
komunikacyjne, zrównoważone 
wykorzystanie zasobów, innowacyjność, 
bezpieczeństwo produktów, ochrona 
konsumentów, bezpieczeństwo 
pracowników i warunki pracy oraz 
starzejące się społeczeństwo, przez co 
pozytywnie przyczyniają się do rozwoju 
całego społeczeństwa.

(30) Normy europejskie odgrywają 
ważną rolę na rynku wewnętrznym. Mają 
one decydujące znaczenie dla 
konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP. Są one również 
kluczowym narzędziem wspierania 
prawodawstwa i polityki Unii w wielu 
kluczowych obszarach, takich jak energia, 
zmiana klimatu, technologie informacyjno-
komunikacyjne, zrównoważone 
wykorzystanie zasobów, innowacyjność, 
bezpieczeństwo produktów, ochrona 
konsumentów, bezpieczeństwo 
pracowników i warunki pracy oraz 
starzejące się społeczeństwo, przez co 
pozytywnie przyczyniają się do rozwoju 
całego społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 49
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Dobrze funkcjonujące wspólne 
ramy sprawozdawczości finansowej są 
niezbędne do skutecznego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, rynków 
kapitałowych oraz do integracji rynku 
usług finansowych w kontekście unii 
rynków kapitałowych.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 50
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady55 należy włączyć do prawa unijnego 
międzynarodowe standardy 
sprawozdawczości finansowej (MSSF) 
przyjęte przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości oraz 
powiązane interpretacje Komitetu ds. 
Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej, aby były 
one stosowane przez spółki, których 
papiery wartościowe są notowane na rynku 
regulowanym w Unii, tylko wtedy, jeśli te 
MSSF spełniają kryteria określone w tym 
rozporządzeniu, w tym określony w art. 4 
ust. 3 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/34/UE56

wymóg, aby sprawozdania finansowe 
przedstawiały prawdziwy i rzetelny obraz, 
oraz aby sprzyjały one europejskim 
dobrom publicznym. Takie 
międzynarodowe standardy rachunkowości 
powinny być opracowywane w
przejrzystym procesie podlegającym 
zasadom odpowiedzialności 
demokratycznej. MSSF odgrywają zatem 
zasadniczą rolę w funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego, a zatem w bezpośrednim 
interesie Unii leży zapewnienie, aby 
procedury opracowywania i przyjmowania 
MSSF prowadziły do uzyskania 
standardów, które odpowiadają wymogom 
ram prawnych rynku wewnętrznego. 
Ważne jest zatem ustanowienie 
odpowiednich mechanizmów finansowania 
Fundacji MSSF.

(33) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady55 należy włączyć do prawa unijnego 
międzynarodowe standardy 
sprawozdawczości finansowej (MSSF) 
przyjęte przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości oraz 
powiązane interpretacje Komitetu ds. 
Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej, aby były 
one stosowane przez spółki, których 
papiery wartościowe są notowane na rynku 
regulowanym w Unii, tylko wtedy, jeśli te 
MSSF spełniają kryteria określone w tym 
rozporządzeniu, w tym określony w art. 4 
ust. 3 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/34/UE56

wymóg, aby sprawozdania finansowe 
przedstawiały prawdziwy i rzetelny obraz, 
oraz aby sprzyjały one europejskim 
dobrom publicznym. W tym kontekście 
należy odnotować, że jeżeli występuje 
konflikt między standardami a prawem, 
nadrzędne jest zawsze prawo. Takie 
międzynarodowe standardy rachunkowości 
powinny być opracowywane w
przejrzystym procesie podlegającym 
zasadom odpowiedzialności 
demokratycznej. MSSF odgrywają zatem 
zasadniczą rolę w funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego, a zatem w bezpośrednim 
interesie Unii leży zapewnienie, aby 
procedury opracowywania i przyjmowania 
MSSF prowadziły do uzyskania 
standardów, które odpowiadają wymogom 
ram prawnych rynku wewnętrznego. 
Ważne jest zatem ustanowienie 
odpowiednich mechanizmów finansowania 
Fundacji MSSF.

_________________ _________________

55 Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 
lipca 2002 r. w sprawie stosowania 
międzynarodowych standardów 
rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, 
s. 1).

55 Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 
lipca 2002 r. w sprawie stosowania 
międzynarodowych standardów 
rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, 
s. 1).
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56 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 
r. w sprawie rocznych sprawozdań 
finansowych, skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych i powiązanych 
sprawozdań niektórych rodzajów 
jednostek, zmieniająca dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy 
Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. 
L 182 z 29.6.2013, s. 19).

56 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 
r. w sprawie rocznych sprawozdań 
finansowych, skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych i powiązanych 
sprawozdań niektórych rodzajów 
jednostek, zmieniająca dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy 
Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. 
L 182 z 29.6.2013, s. 19).

Or. en

Poprawka 51
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Unia przyczynia się do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, wzmocnienia ich pozycji 
oraz ich priorytetowego traktowania w
ramach rynku wewnętrznego poprzez 
wspieranie i uzupełnianie polityk państw 
członkowskich w zakresie zapewniania 
obywatelom jako konsumentom pełnych 
możliwości osiągania korzyści na rynku 
wewnętrznym, przy zapewnieniu im 
bezpieczeństwa i należytej ochrony ich 
interesów prawnych i ekonomicznych za 
pomocą konkretnych działań. Unia musi 
również zapewnić, by przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa konsumentów i
bezpieczeństwa produktów były właściwie 
i jednakowo egzekwowane w praktyce oraz 
by przedsiębiorstwom przysługiwały 
równe warunki działania przy uczciwej 
konkurencji na rynku wewnętrznym. 
Ponadto niezbędne jest, by wzmacniać
pozycję konsumentów, zachęcać ich do 
dokonywania zrównoważonych wyborów i
pomagać im w tym, przyczyniając się w
ten sposób do powstawania 

(36) Unia przyczynia się do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, wzmocnienia ich pozycji 
oraz ich priorytetowego traktowania w
ramach rynku wewnętrznego poprzez 
wspieranie i uzupełnianie polityk państw 
członkowskich w zakresie zapewniania 
obywatelom jako konsumentom pełnych 
możliwości osiągania korzyści na rynku 
wewnętrznym, przy zapewnieniu im 
bezpieczeństwa i należytej ochrony ich 
interesów prawnych i ekonomicznych za 
pomocą konkretnych działań. Unia musi 
również zapewnić, by przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa konsumentów i
bezpieczeństwa produktów były właściwie 
i jednakowo egzekwowane w praktyce oraz 
by producentom i przedsiębiorstwom 
przysługiwały równe warunki działania 
przy uczciwej konkurencji na rynku 
wewnętrznym. Ponadto niezbędne jest, by 
wzmacniać pozycję konsumentów, 
zachęcać ich do dokonywania 
zrównoważonych wyborów i pomagać im 
w tym, przyczyniając się w ten sposób do 
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zrównoważonej oraz efektywnej pod 
względem energii i zasobów gospodarki o
obiegu zamkniętym.

powstawania zrównoważonej oraz 
efektywnej pod względem energii i
zasobów gospodarki o obiegu zamkniętym.

Or. en

Poprawka 52
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Program powinien wspierać 
właściwe organy krajowe, w tym organy 
odpowiedzialne za monitorowanie 
bezpieczeństwa produktów, które to organy 
współpracują w szczególności za 
pośrednictwem unijnego systemu 
szybkiego informowania o produktach 
niebezpiecznych. Powinien on również 
wspierać stosowanie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/95/WE58 i rozporządzenie (WE) nr
765/2008 w sprawie ochrony 
konsumentów i bezpieczeństwa 
produktów, jak również sieci współpracy w
dziedzinie ochrony konsumentów i
współpracę na szczeblu międzynarodowym 
pomiędzy odpowiednimi organami w
krajach trzecich i w Unii. Celem programu 
powinno być również zapewnienie 
wszystkim konsumentom i
przedsiębiorcom dostępu do wysokiej 
jakości pozasądowego rozstrzygania 
sporów oraz internetowego systemu 
rozstrzygania sporów i informacji na temat 
możliwości dochodzenia roszczeń.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

_________________

58 Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 
2001 r. w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów (Dz.U. L 11 z
15.1.2002, s. 4).
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Or. en

Poprawka 53
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Sieć Europejskich Centrów
Konsumenckich pomaga konsumentom w
korzystaniu z praw przysługujących im na 
mocy unijnych przepisów przy zakupie 
towarów i usług transgranicznych na rynku 
wewnętrznym i EOG, w internecie lub 
podczas podróży. Składająca się z 30 
ośrodków sieć, wspólnie finansowana z
unijnych programów na rzecz 
konsumentów od ponad 10 lat, wykazuje 
swoją wartość dodaną, zwiększając 
zaufanie konsumentów i przedsiębiorców 
na rynku wewnętrznym. Zajmuje się ona 
rozpatrywaniem ponad 100 000 wniosków 
składanych co roku przez konsumentów i
dociera do milionów obywateli za 
pośrednictwem materiałów, jakie 
publikuje, i działań informacyjnych. Jest to 
jedna z najbardziej cenionych unijnych 
sieci zapewniających pomoc obywatelom, 
większość jej ośrodków posiada punkty 
kontaktowe zajmujące się przepisami 
dotyczącymi rynku wewnętrznego, takimi 
jak dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 2006/123/WE59, a z ocen jej 
działalności wynika, że ważne jest, by 
nadal działała. Sieć zamierza także 
rozwinąć porozumienia o wzajemności z
podobnymi podmiotami w państwach 
trzecich.

(39) Sieć Europejskich Centrów 
Konsumenckich pomaga konsumentom w
korzystaniu z praw przysługujących im na 
mocy unijnych przepisów przy zakupie 
towarów i usług transgranicznych na rynku 
wewnętrznym i EOG, w internecie lub 
podczas podróży. Sieć ta, składająca się z
30 ośrodków, jest wspólnie finansowana z
unijnych programów na rzecz 
konsumentów przez ponad 10 lat i
wykazuje swoją wartość dodaną, 
zwiększając zaufanie konsumentów i
przedsiębiorców na rynku wewnętrznym. 
Zajmuje się ona rozpatrywaniem ponad 
100 000 wniosków składanych co roku 
przez konsumentów i dociera do milionów 
obywateli za pośrednictwem materiałów, 
jakie publikuje, i działań informacyjnych. 
Jest to jedna z najbardziej cenionych 
unijnych sieci zapewniających pomoc 
obywatelom, większość jej ośrodków 
posiada punkty kontaktowe zajmujące się 
przepisami dotyczącymi rynku 
wewnętrznego, takimi jak dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr
2006/123/WE59. Z ocen jej działalności 
wynika, że ważne jest, by nadal działała. 
Sieć zamierza także rozwinąć 
porozumienia o wzajemności z podobnymi 
podmiotami w państwach trzecich.

_________________ _________________

59 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. dotycząca usług na rynku 
wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, 
s. 36).

59 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. dotycząca usług na rynku 
wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, 
s. 36).
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Or. en

Poprawka 54
Bolesław G. Piecha

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Z kontroli sprawności unijnego 
prawa konsumenckiego i dotyczącego 
marketingu przeprowadzonej przez 
Komisję w maju 2017 r. wynika, że 
potrzebne jest lepsze egzekwowanie 
przepisów i ułatwienie dochodzenia 
roszczeń przez konsumentów 
poszkodowanych w wyniku naruszeń ich 
praw. W związku z tym w kwietniu 2018 r. 
Komisja przyjęła „Nowy ład dla 
konsumentów” w celu zapewnienia między 
innymi równego traktowania konsumentów 
na całym rynku wewnętrznym odnośnie do 
systemów podwójnych standardów jakości, 
wzmocnienia zdolności państw 
członkowskich do egzekwowania prawa, 
zwiększenia bezpieczeństwa produktów, 
współpracy międzynarodowej oraz nowych 
możliwości dochodzenia roszczeń, 
zwłaszcza za pośrednictwem powództw 
wytaczanych przez uprawnione podmioty. 
Program powinien mieć na celu wspieranie 
polityki konsumenckiej między innymi 
poprzez podnoszenie świadomości i 
rozszerzanie wiedzy, budowanie potencjału 
i wymianę najlepszych praktyk organizacji 
konsumentów i urzędów ochrony 
konsumentów, budowanie sieci i rozwój 
badań rynkowych, wzmocnienie bazy 
dowodowej dotyczącej funkcjonowania 
rynku wewnętrznego na rzecz 
konsumentów, systemy informatyczne i 
narzędzia komunikacji.

(40) Z kontroli sprawności unijnego 
prawa konsumenckiego i dotyczącego 
marketingu przeprowadzonej przez 
Komisję w maju 2017 r. wynika, że 
potrzebne jest lepsze egzekwowanie 
przepisów i ułatwienie dochodzenia 
roszczeń przez konsumentów 
poszkodowanych w wyniku naruszeń ich 
praw. W związku z tym w kwietniu 2018 r. 
Komisja przyjęła „Nowy ład dla 
konsumentów” w celu zapewnienia między 
innymi równego traktowania konsumentów 
na całym rynku wewnętrznym odnośnie do 
systemów podwójnych standardów jakości
występujących między państwami, 
wzmocnienia zdolności państw 
członkowskich do egzekwowania prawa, 
zwiększenia bezpieczeństwa produktów, 
współpracy międzynarodowej oraz nowych 
możliwości dochodzenia roszczeń, 
zwłaszcza za pośrednictwem powództw 
wytaczanych przez uprawnione podmioty. 
Program powinien mieć na celu wspieranie 
polityki konsumenckiej między innymi 
poprzez podnoszenie świadomości i 
rozszerzanie wiedzy, budowanie potencjału 
i wymianę najlepszych praktyk organizacji 
konsumentów i urzędów ochrony 
konsumentów, budowanie sieci i rozwój 
badań rynkowych, wzmocnienie bazy 
dowodowej dotyczącej funkcjonowania 
rynku wewnętrznego na rzecz 
konsumentów, systemy informatyczne i 
narzędzia komunikacji.

Or. pl
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Poprawka 55
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Z kontroli sprawności unijnego 
prawa konsumenckiego i dotyczącego 
marketingu przeprowadzonej przez 
Komisję w maju 2017 r. wynika, że 
potrzebne jest lepsze egzekwowanie 
przepisów i ułatwienie dochodzenia 
roszczeń przez konsumentów 
poszkodowanych w wyniku naruszeń ich 
praw. W związku z tym w kwietniu 2018 r. 
Komisja przyjęła „Nowy ład dla 
konsumentów” w celu zapewnienia między 
innymi równego traktowania konsumentów 
na całym rynku wewnętrznym odnośnie do 
systemów podwójnych standardów jakości, 
wzmocnienia zdolności państw 
członkowskich do egzekwowania prawa, 
zwiększenia bezpieczeństwa produktów, 
współpracy międzynarodowej oraz nowych 
możliwości dochodzenia roszczeń, 
zwłaszcza za pośrednictwem powództw 
wytaczanych przez uprawnione podmioty. 
Program powinien mieć na celu wspieranie 
polityki konsumenckiej między innymi
poprzez podnoszenie świadomości i
rozszerzanie wiedzy, budowanie potencjału 
i wymianę najlepszych praktyk organizacji 
konsumentów i urzędów ochrony 
konsumentów, budowanie sieci i rozwój 
badań rynkowych, wzmocnienie bazy 
dowodowej dotyczącej funkcjonowania 
rynku wewnętrznego na rzecz 
konsumentów, systemy informatyczne i
narzędzia komunikacji.

(40) Z kontroli sprawności unijnego 
prawa konsumenckiego i dotyczącego 
marketingu przeprowadzonej przez 
Komisję w maju 2017 r. wynika, że 
potrzebne jest lepsze egzekwowanie 
przepisów i ułatwienie dochodzenia 
roszczeń przez konsumentów 
poszkodowanych w wyniku naruszeń ich 
praw. W związku z tym w kwietniu 2018 r. 
Komisja przyjęła „Nowy ład dla 
konsumentów” w celu zapewnienia między 
innymi równego traktowania konsumentów 
na całym rynku wewnętrznym odnośnie do 
systemów podwójnych standardów jakości, 
wzmocnienia zdolności państw 
członkowskich do egzekwowania prawa, 
zwiększenia bezpieczeństwa produktów, 
współpracy międzynarodowej oraz nowych 
możliwości dochodzenia roszczeń, 
zwłaszcza za pośrednictwem powództw 
wytaczanych przez uprawnione podmioty. 
Program powinien mieć na celu wspieranie 
polityki konsumenckiej poprzez 
podnoszenie świadomości i rozszerzanie 
wiedzy, budowanie potencjału i wymianę 
najlepszych praktyk organizacji 
konsumentów i urzędów ochrony 
konsumentów, budowanie sieci i rozwój 
badań rynkowych, wzmocnienie bazy 
dowodowej dotyczącej funkcjonowania 
rynku wewnętrznego na rzecz 
konsumentów, systemy informatyczne i
narzędzia komunikacji.

Or. en

Poprawka 56
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Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Aby umożliwić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
niezbędny jest wysoki poziom ochrony 
zdrowia w ramach łańcucha dostaw 
żywności. Bezpieczny i zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju łańcuch dostaw 
żywności jest warunkiem wstępnym dla 
społeczeństwa i rynku wewnętrznego. 
Międzynarodowe sytuacje kryzysowe w
zakresie zdrowia i afery żywnościowe 
powodują zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego poprzez ograniczenie 
przepływu osób i towarów oraz przerwy w
produkcji.

(44) Aby chronić konsumentów i 
środowisko oraz umożliwić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
niezbędny jest wysoki poziom ochrony 
zdrowia w ramach łańcucha dostaw 
żywności. Bezpieczny i zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju łańcuch dostaw 
żywności jest warunkiem wstępnym dla 
społeczeństwa i rynku wewnętrznego. 
Międzynarodowe sytuacje kryzysowe w
zakresie zdrowia i afery żywnościowe
stanowią zagrożenie dla konsumentów i 
zwierząt oraz szkodzą środowisku i
powodują zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego poprzez ograniczenie 
przepływu osób i towarów oraz przerwy w
produkcji. Priorytetowo należy zatem 
traktować zagwarantowanie wysokich 
standardów sanitarnych, dobrostanu 
zwierząt i ochrony zdrowia w ramach 
łańcucha dostaw żywności.

Or. en

Poprawka 57
Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Aby umożliwić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
niezbędny jest wysoki poziom ochrony 
zdrowia w ramach łańcucha dostaw 
żywności. Bezpieczny i zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju łańcuch dostaw 
żywności jest warunkiem wstępnym dla 
społeczeństwa i rynku wewnętrznego. 

(44) Aby umożliwić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
niezbędny jest wysoki poziom ochrony 
zdrowia w ramach łańcucha dostaw 
żywności. Bezpieczny i zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju łańcuch dostaw 
żywności jest warunkiem wstępnym dla 
społeczeństwa i rynku wewnętrznego. 
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Międzynarodowe sytuacje kryzysowe w
zakresie zdrowia i afery żywnościowe 
powodują zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego poprzez ograniczenie 
przepływu osób i towarów oraz przerwy w
produkcji.

Międzynarodowe sytuacje kryzysowe w
zakresie zdrowia i afery żywnościowe 
powodują zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego poprzez ograniczenie 
przepływu osób i towarów oraz przerwy w
produkcji. Priorytetowo należy zatem 
potraktować zapobieganie nowym i 
nieznanym agrofagom i chorobom.

Or. en

Poprawka 58
Bolesław G. Piecha

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Aby umożliwić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
niezbędny jest wysoki poziom ochrony 
zdrowia w ramach łańcucha dostaw 
żywności. Bezpieczny i zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju łańcuch dostaw 
żywności jest warunkiem wstępnym dla 
społeczeństwa i rynku wewnętrznego. 
Międzynarodowe sytuacje kryzysowe w 
zakresie zdrowia i afery żywnościowe 
powodują zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego poprzez ograniczenie 
przepływu osób i towarów oraz przerwy w 
produkcji.

(44) Aby umożliwić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
niezbędny jest wysoki poziom ochrony 
zdrowia w ramach łańcucha dostaw 
żywności. Bezpieczny i zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju łańcuch dostaw 
żywności jest warunkiem wstępnym dla 
społeczeństwa i rynku wewnętrznego. 
Międzynarodowe sytuacje kryzysowe w 
zakresie zdrowia, tj. grypa ptaków czy
afrykański pomór świń, oraz afery 
żywnościowe powodują zakłócenia w 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego 
poprzez ograniczenie przepływu osób i 
towarów oraz przerwy w produkcji.

Or. pl

Poprawka 59
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(45) Ogólnym celem prawa Unii w
dziedzinie łańcucha żywnościowego jest
przyczynianie się do zapewnienia 
wysokiego poziomu zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin na wszystkich etapach 
łańcucha żywnościowego, wspieranie 
poprawy dobrostanu zwierząt, 
przyczynienie się do wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów oraz zapewniania 
im odpowiednich informacji, a także
wysokiego poziomu ochrony środowiska, 
w tym ochrony różnorodności biologicznej,
przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej 
ekologicznej żywności i pasz, zaostrzenie
norm jakości w całej Unii, zwiększenie
konkurencyjności unijnego przemysłu 
spożywczego i paszowego oraz sprzyjanie
tworzeniu miejsc pracy.

(45) Ogólnym celem prawa Unii w
dziedzinie łańcucha żywnościowego jest 
przyczynianie się do zapewnienia 
wysokiego poziomu zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin na wszystkich etapach 
łańcucha żywnościowego, wspieranie 
poprawy dobrostanu zwierząt, 
przyczynienie się do wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów oraz zapewniania 
im odpowiednich informacji, zapewnienie
wysokiego poziomu ochrony środowiska, 
w tym ochrony różnorodności biologicznej,
a wreszcie zagwarantowania godziwego 
dochodu producentom żywności, co 
poprawi zrównoważoność żywności i pasz,
doprowadzi do zaostrzenia norm jakości w
całej Unii, zwiększenia konkurencyjności 
unijnego przemysłu spożywczego i
paszowego oraz sprzyjać będzie tworzeniu
satysfakcjonujących miejsc pracy
zgodnych ze wszystkimi unijnymi prawami 
pracowniczymi i prawodawstwem 
dotyczącym tych kwestii.

Or. en

Poprawka 60
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Zważywszy na szczególny 
charakter działań związanych z
zapewnieniem wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin w
całym łańcuchu żywnościowym, w
niniejszym rozporządzeniu należy określić 
specjalne kryteria kwalifikowalności 
dotyczące udzielania dotacji i zamówień 
publicznych. W szczególności, na zasadzie 
odstępstwa od rozporządzenia (UE, 
Euratom) Parlamentu Europejskiego i
Rady61 („rozporządzenie finansowe”), w
drodze wyjątku od zasady nieretroakcji, 

(46) Zważywszy na szczególny 
charakter działań związanych z
zapewnieniem wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin w
całym łańcuchu żywnościowym, w
niniejszym rozporządzeniu należy określić 
specjalne kryteria kwalifikowalności 
dotyczące udzielania dotacji i zamówień 
publicznych. W szczególności, na zasadzie 
odstępstwa od rozporządzenia (UE, 
Euratom) Parlamentu Europejskiego i
Rady61 („rozporządzenie finansowe”), w
drodze wyjątku od zasady nieretroakcji, 
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koszty środków nadzwyczajnych, ze 
względu na ich pilny i nieprzewidywalny 
charakter, powinny być kwalifikowalne i
obejmować również koszty, które zostały 
poniesione w przypadku podejrzenia 
wystąpienia choroby lub szkodników, pod 
warunkiem że jej wystąpienie zostanie 
następnie potwierdzone i zgłoszone 
Komisji. Odpowiadające im zobowiązania 
budżetowe i płatności wydatków 
kwalifikowalnych powinny być 
dokonywane przez Komisję po podpisaniu 
zobowiązań prawnych i po 
przeprowadzeniu oceny wniosków o
płatności przedłożonych przez państwa 
członkowskie. Za kwalifikowalne należy 
również uznać koszty dotyczące środków 
ochrony zastosowanych w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia dla statusu 
zdrowia w Unii w wyniku wystąpienia lub 
rozwoju na terytorium państwa trzeciego, 
państwa członkowskiego lub kraju i
terytorium zamorskiego jednej z chorób 
zwierząt i chorób odzwierzęcych, jak 
również w dotyczące środków ochronnych 
lub innych istotnych działań podjętych w
celu wspierania statusu zdrowia roślin w
Unii.

koszty środków nadzwyczajnych, ze 
względu na ich pilny i nieprzewidywalny 
charakter, powinny być kwalifikowalne i
obejmować również koszty, które zostały 
poniesione w przypadku podejrzenia
wystąpienia choroby lub szkodników, pod 
warunkiem że jej wystąpienie zostanie 
następnie potwierdzone i zgłoszone 
Komisji. Odpowiadające im zobowiązania 
budżetowe i płatności wydatków 
kwalifikowalnych powinny być 
dokonywane przez Komisję po podpisaniu 
zobowiązań prawnych i po 
przeprowadzeniu oceny wniosków o
płatności przedłożonych przez państwa 
członkowskie. Za kwalifikowalne należy 
również uznać koszty dotyczące środków
zapobiegawczych i środków ochrony 
zastosowanych w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia dla statusu 
zdrowia w Unii w wyniku wystąpienia lub 
rozwoju na terytorium państwa trzeciego, 
państwa członkowskiego lub kraju i
terytorium zamorskiego jednej z chorób 
zwierząt i chorób odzwierzęcych, jak 
również w dotyczące środków ochronnych 
lub innych istotnych działań podjętych w
celu wspierania statusu zdrowia roślin w
Unii.

_________________ _________________

61 [to add] 61 [to add]

Or. fr

Poprawka 61
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Kontrole urzędowe 
przeprowadzane przez państwa 
członkowskie są kluczowym narzędziem 
służącym sprawdzaniu i monitorowaniu 

(47) Kontrole urzędowe 
przeprowadzane przez państwa 
członkowskie są kluczowym narzędziem 
służącym sprawdzaniu i monitorowaniu 
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wdrażania, przestrzegania i egzekwowania 
stosownych wymogów unijnych. 
Skuteczność i wydajność systemów 
kontroli urzędowych ma zasadnicze 
znaczenie dla utrzymania wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i
roślin w całym łańcuchu żywnościowym, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony środowiska. 
Należy udostępnić wkład finansowy Unii 
dla takich środków kontrolnych. W
szczególności należy udostępnić wsparcie 
finansowe dla laboratoriów referencyjnych 
Unii, aby pomóc im w ponoszeniu kosztów 
związanych z wdrażaniem programów prac 
zatwierdzanych przez Komisję. Ponadto, z
uwagi na fakt, że skuteczność kontroli 
urzędowych zależy również od dostępności 
dla organów kontrolnych dobrze 
wyszkolonych pracowników posiadających 
odpowiednią znajomość prawa Unii, Unia 
powinna móc wnieść wkład w ich 
szkolenie i stosowne programy wymiany 
organizowane przez właściwe organy.

wdrażania, przestrzegania i egzekwowania 
stosownych wymogów unijnych. 
Skuteczność i wydajność systemów 
kontroli urzędowych ma zasadnicze 
znaczenie dla utrzymania wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i
roślin w całym łańcuchu żywnościowym, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony środowiska. 
Należy udostępnić wkład finansowy Unii 
dla takich środków kontrolnych. W
szczególności należy udostępnić wsparcie 
finansowe dla laboratoriów referencyjnych 
Unii, aby pomóc im w ponoszeniu kosztów 
związanych z wdrażaniem programów prac 
zatwierdzanych przez Komisję. Wsparcie 
finansowe powinno też być dostępne w 
celu zwiększania poziomu kontroli nad 
przywożonymi towarami, tak aby zwalczać 
takie zjawiska jak nielegalny przywóz 
mięsa z buszu, które może stanowić 
zagrożenie dla zdrowia ludzi i powoduje 
utratę różnorodności biologicznej. 
Z uwagi na fakt, że skuteczność kontroli 
urzędowych zależy również od dostępności 
dla organów kontrolnych dobrze 
wyszkolonych pracowników posiadających 
odpowiednią znajomość prawa Unii, Unia 
powinna móc wnieść wkład w ich 
szkolenie i stosowne programy wymiany 
organizowane przez właściwe organy.

Or. en

Poprawka 62
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Wysokiej jakości statystyki 
opracowywane, tworzone i
rozpowszechniane w ramach 
Europejskiego programu statystycznego 
mają zasadnicze znaczenie dla 

(48) Wysokiej jakości statystyki 
opracowywane, tworzone i
rozpowszechniane w ramach 
Europejskiego programu statystycznego 
mają zasadnicze znaczenie dla 
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podejmowania decyzji w oparciu o fakty,
dlatego europejskie statystyki powinny być 
dostępne w odpowiednim czasie i
przyczyniać się do wdrażania polityk Unii 
przedstawionych w Traktacie o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a
zwłaszcza wzmocnionego i
zintegrowanego zarządzania 
gospodarczego, spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej, 
zrównoważonego rozwoju, polityki rolnej, 
wymiaru społecznego Europy i
globalizacji.

podejmowania decyzji w oparciu o fakty,
szczególnie w odniesieniu do ochrony 
konsumentów, zwierząt i środowiska, a 
także nowych zagrożeń, takich jak 
cyberbezpieczeństwo produktów.
Europejskie statystyki powinny być 
dostępne w odpowiednim czasie i
przyczyniać się do wdrażania polityk Unii 
przedstawionych w Traktacie o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a
zwłaszcza wzmocnionego i
zintegrowanego zarządzania 
gospodarczego, spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej, 
zrównoważonego rozwoju, polityki rolnej, 
wymiaru społecznego Europy i
globalizacji.

Or. en

Poprawka 63
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Odzwierciedlając znaczenie
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program 
powinien przyczynić się do uwzględnienia 
działań w dziedzinie klimatu i do 
osiągnięcia celu ogólnego, w ramach 
którego wydatki na realizację celów 
klimatycznych w budżecie Unii mają 
sięgnąć 25 %. Odpowiednie działania 
zostaną określone w trakcie 
przygotowywania i realizacji programu, a
także poddane ponownej ocenie w
kontekście odpowiednich ocen i
przeglądów.

(53) Odzwierciedlając pilną 
konieczność przeciwdziałania zmianie 
klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii 
na rzecz realizacji porozumienia 
paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, program powinien 
przyczynić się do uwzględnienia działań w
dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu 
ogólnego, w ramach którego wydatki na 
realizację celów klimatycznych w budżecie 
Unii mają sięgnąć 25 %. Odpowiednie 
działania zostaną określone w trakcie 
przygotowywania i realizacji programu, a
także poddane ponownej ocenie w
kontekście odpowiednich ocen i
przeglądów.

Or. fr
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Poprawka 64
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Porozumienie o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym przewiduje 
współpracę w dziedzinach objętych 
programem między Unią i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, oraz 
państwami Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu uczestniczącymi w
Europejskim Obszarze Gospodarczym, z
drugiej strony. Należy również umożliwić 
otwarcie programu dla uczestnictwa innych 
państw, w tym państw sąsiadujących z
Unią oraz ubiegających się o członkostwo, 
kandydujących lub przystępujących do 
Unii. Ponadto w obszarze statystyk 
europejskich program powinien być 
otwarty dla uczestnictwa Szwajcarii 
zgodnie z warunkami ustanowionymi w
Umowie między Wspólnotą Europejską a
Konfederacją Szwajcarską o współpracy w
dziedzinie statystyki64.

(55) Porozumienie o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym przewiduje 
współpracę w dziedzinach objętych 
programem między Unią i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, oraz 
państwami Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu uczestniczącymi w
Europejskim Obszarze Gospodarczym, z
drugiej strony. Należy również umożliwić 
otwarcie programu dla uczestnictwa innych 
państw, w tym państw sąsiadujących z
Unią oraz ubiegających się o członkostwo, 
kandydujących lub przystępujących do 
Unii, o ile przestrzegają one wszystkich 
zasad i uregulowań programu. Ponadto w
obszarze statystyk europejskich program 
powinien być otwarty dla uczestnictwa 
Szwajcarii zgodnie z warunkami 
ustanowionymi w Umowie między 
Wspólnotą Europejską a Konfederacją 
Szwajcarską o współpracy w dziedzinie 
statystyki64.

_________________ _________________

64 Dz.U. L 90 z 28.3.2006, s. 2. 64 Dz.U. L 90 z 28.3.2006, s. 2.

Or. en

Poprawka 65
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 56

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) Państwa trzecie będące członkami 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego

(56) Państwa trzecie będące członkami 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
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(EOG) mogą uczestniczyć w programach 
Unii w ramach współpracy ustanowionej 
na mocy Porozumienia EOG, które 
przewiduje wprowadzenie w życie 
programów w drodze decyzji wydanej na 
mocy tego porozumienia. Państwa trzecie 
mogą także uczestniczyć na podstawie 
innych instrumentów prawnych. Do 
niniejszego rozporządzenia należy 
wprowadzić odpowiedni przepis 
szczegółowy przyznający niezbędne 
uprawnienia i prawa dostępu właściwemu 
urzędnikowi zatwierdzającemu, 
Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych oraz Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu, 
pozwalające im na całościowe 
wykonywanie ich odpowiednich 
kompetencji.

(EOG) mogą uczestniczyć w programach 
Unii w ramach współpracy ustanowionej 
na mocy Porozumienia EOG, które 
przewiduje wprowadzenie w życie 
programów w drodze decyzji wydanej na 
mocy tego porozumienia, o ile 
przestrzegają one wszystkich ich zasad i 
uregulowań. Państwa trzecie mogą także 
uczestniczyć na podstawie innych 
instrumentów prawnych. Do niniejszego 
rozporządzenia należy wprowadzić 
odpowiedni przepis szczegółowy 
przyznający niezbędne uprawnienia i
prawa dostępu właściwemu urzędnikowi 
zatwierdzającemu, Europejskiemu 
Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych oraz Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu, 
pozwalające im na całościowe 
wykonywanie ich odpowiednich 
kompetencji.

Or. en

Poprawka 66
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Biorąc pod uwagę postępującą 
współzależność w gospodarce światowej, 
program powinien przewidywać 
możliwość angażowania – w pewne 
działania – ekspertów zewnętrznych, takich 
jak urzędnicy z państw trzecich, 
przedstawiciele organizacji 
międzynarodowych czy przedsiębiorcy.

(60) Biorąc pod uwagę postępującą 
współzależność w gospodarce światowej, 
program powinien przewidywać 
możliwość angażowania – w pewne 
działania – ekspertów zewnętrznych, takich 
jak urzędnicy z państw trzecich, 
przedstawiciele organizacji 
międzynarodowych czy przedsiębiorcy, o 
ile odbywa się to w sposób obiektywny i 
przejrzysty.

Or. en
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Poprawka 67
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Program powinien wspierać 
synergię i komplementarność w
odniesieniu do wsparcia dla MŚP i
przedsiębiorczości w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr [...]69. Ponadto segment MŚP 
funduszu InvestEU, ustanowiony 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]70, 
zagwarantują wsparcie na rzecz 
finansowania dłużnego i kapitałowego w
celu zwiększenia dostępu i dostępności 
finansowania dla MŚP. Program powinien 
również dążyć do synergii z programem 
kosmicznym ustanowionym 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]71 w
odniesieniu do zachęcania MŚP do 
korzystania z przełomowych innowacji i
innych rozwiązań opracowanych w ramach 
tych programów.

(65) Program powinien wspierać 
synergię i komplementarność w
odniesieniu do wsparcia dla MŚP i
przedsiębiorczości w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr [...]69. Ponadto segment MŚP 
funduszu InvestEU, ustanowiony 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]70, 
zagwarantują wsparcie na rzecz 
finansowania dłużnego i kapitałowego w
celu zwiększenia dostępu i dostępności 
finansowania dla MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw. Program powinien 
również dążyć do synergii z programem 
kosmicznym ustanowionym 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]71 w
odniesieniu do zachęcania MŚP do 
korzystania z przełomowych innowacji i
innych rozwiązań opracowanych w ramach 
tych programów.

_________________ _________________

69 COM (2018) 372 final. 69 COM (2018) 372 final.

70 COM (2018) 439 final. 70 COM (2018) 439 final.

71 COM (2018) 447 final. 71 COM (2018) 447 final.

Or. it

Poprawka 68
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(77) W celu uwzględnienia sytuacji 
spowodowanych przez choroby zwierząt 
mające znaczący wpływ na produkcję 
zwierzęcą lub handel, rozwój chorób 
odzwierzęcych, które stanowią zagrożenie 
dla ludzi, lub nowe sytuacje naukowe lub 
epidemiologiczne, jak również choroby 
zwierzęce, które mogą stanowić nowe 
zagrożenie dla Unii, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w
odniesieniu do wprowadzenia zmian do 
tych wykazów chorób zwierzęcych i
odzwierzęcych. W celu zapewnienia 
skutecznej oceny postępów programu w
osiąganiu jego celów należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w
odniesieniu do przeglądu lub uzupełnienia 
wskaźników służących do pomiaru 
postępów w realizacji celów 
szczegółowych, jeśli zostanie to uznane za 
niezbędne, oraz do uzupełnienia tego 
rozporządzenia o przepisy dotyczące 
ustanowienia ram monitorowania i oceny. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(77) W celu uwzględnienia sytuacji 
spowodowanych przez choroby zwierząt 
mające znaczący wpływ na produkcję 
zwierzęcą lub handel, rozwój chorób 
odzwierzęcych, które stanowią zagrożenie 
dla ludzi, lub nowe sytuacje naukowe lub 
epidemiologiczne, jak również choroby 
zwierzęce, które mogą stanowić nowe 
zagrożenie dla Unii, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w
odniesieniu do wprowadzenia zmian do 
tych wykazów chorób zwierzęcych i
odzwierzęcych. W celu zapewnienia 
skutecznej oceny postępów programu w
osiąganiu jego celów należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w
odniesieniu do przeglądu lub uzupełnienia 
wskaźników służących do pomiaru 
postępów w realizacji celów 
szczegółowych, jeśli zostanie to uznane za 
niezbędne, oraz do uzupełnienia tego 
rozporządzenia o przepisy dotyczące 
ustanowienia ram monitorowania i oceny. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa. Należy skonsultować 
się także z zainteresowanymi podmiotami i 
organizacjami konsumenckimi. Aby 
zapewnić Parlamentowi i Radzie udział na 
równych zasadach w przygotowaniu aktów 
delegowanych, instytucje te otrzymują 
wszelkie dokumenty w tym samym czasie 
co eksperci państw członkowskich, a 
eksperci tych instytucji mogą 
systematycznie brać udział w 
posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
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zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

Or. en

Poprawka 69
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ochrona zdrowia ludzi, zwierząt i 
roślin oraz wzmocnienie pozycji obywateli 
przez podjęcie wszystkich niezbędnych 
środków w celu zapewnienia 
identyfikowalności produktów i wdrożenie 
kontroli dotyczących procesu produkcji 
lub uprawy produktów, przy jednoczesnym 
zapewnieniu dobrostanu zwierząt;

Or. en

Poprawka 70
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a w szczególności ochrona 
i wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
poprzez egzekwowanie prawa Unii, 
ułatwienie dostępu do rynku, ustanawianie 
norm oraz działania na rzecz zdrowia 
ludzi, zdrowia zwierząt i roślin oraz 
dobrostanu zwierząt; wzmocnienie 
współpracy między właściwymi organami 
państw członkowskich oraz między 

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a w szczególności ochrona 
i wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
poprzez egzekwowanie prawa Unii, 
ułatwienie dostępu do rynku, ustanawianie 
norm oraz ochronę i wzmacnianie zdrowia 
ludzi, zdrowia zwierząt i roślin oraz 
dobrostanu zwierząt; wzmocnienie 
współpracy między właściwymi organami 
państw członkowskich oraz między 
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właściwymi organami państw 
członkowskich a Komisją i agencjami 
zdecentralizowanymi Unii;

właściwymi organami państw 
członkowskich a Komisją i agencjami 
zdecentralizowanymi Unii; program 
przyczynia się do wspierania Unii w 
spełnianiu jej zobowiązań wynikających z 
Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 oraz porozumienia 
klimatycznego z Paryża;

Or. en

Poprawka 71
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a w szczególności ochrona
i wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
poprzez egzekwowanie prawa Unii, 
ułatwienie dostępu do rynku, ustanawianie 
norm oraz działania na rzecz zdrowia 
ludzi, zdrowia zwierząt i roślin oraz 
dobrostanu zwierząt; wzmocnienie 
współpracy między właściwymi organami 
państw członkowskich oraz między 
właściwymi organami państw 
członkowskich a Komisją i agencjami 
zdecentralizowanymi Unii;

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i ochrona przedsiębiorstw, 
szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
poprzez egzekwowanie prawa Unii, 
ułatwienie dostępu do rynku i ustanawianie 
norm; wzmocnienie współpracy między 
właściwymi organami państw 
członkowskich oraz między właściwymi 
organami państw członkowskich a Komisją 
i agencjami zdecentralizowanymi Unii;

Or. en

Poprawka 72
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a w szczególności ochrona 
i wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
poprzez egzekwowanie prawa Unii, 
ułatwienie dostępu do rynku, ustanawianie 
norm oraz działania na rzecz zdrowia ludzi, 
zdrowia zwierząt i roślin oraz dobrostanu 
zwierząt; wzmocnienie współpracy między 
właściwymi organami państw 
członkowskich oraz między właściwymi 
organami państw członkowskich a Komisją 
i agencjami zdecentralizowanymi Unii;

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a w szczególności ochrona 
i wzmocnienie pozycji obywateli,
konsumentów, producentów i
przedsiębiorstw, szczególnie 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw (MŚP), poprzez 
egzekwowanie prawa Unii, ułatwienie 
dostępu do rynku, ustanawianie norm oraz 
działania na rzecz zdrowia ludzi, zdrowia 
zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt; 
wzmocnienie współpracy między 
właściwymi organami państw 
członkowskich oraz między właściwymi 
organami państw członkowskich a Komisją 
i agencjami zdecentralizowanymi Unii;

Or. en

Poprawka 73
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenie skuteczności rynku 
wewnętrznego, ułatwienie zapobiegania 
powstawaniu przeszkód na tym rynku oraz 
ich usuwania, wspieranie opracowywania, 
wdrażania i egzekwowania prawa Unii w
dziedzinach rynku wewnętrznego towarów 
i usług, zamówień publicznych i nadzoru 
rynku, jak również w dziedzinach prawa 
spółek oraz prawa umów i prawa 
stosunków pozaumownych, 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
swobodnego przepływu kapitału, usług 
finansowych i konkurencji, w tym 
opracowywania narzędzi zarządzania;

a) zwiększenie skuteczności rynku 
wewnętrznego, wspieranie lokalnego 
rozwoju gospodarczego, ułatwienie 
zapobiegania powstawaniu przeszkód na 
tym rynku oraz ich usuwania, wspieranie 
opracowywania, wdrażania i 
egzekwowania prawa Unii w dziedzinach 
rynku wewnętrznego towarów i usług,
gospodarki społecznej, zamówień 
publicznych i nadzoru rynku, jak również 
w dziedzinach prawa spółek oraz prawa 
umów i prawa stosunków pozaumownych, 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
swobodnego przepływu kapitału, usług 
finansowych i konkurencji, w tym 
opracowywania narzędzi zarządzania;

Or. it
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Poprawka 74
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wzmocnienie pozycji, wspieranie i
edukowanie konsumentów, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego; zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów, 
zrównoważonej konsumpcji i
bezpieczeństwa produktów, w
szczególności przez wspieranie 
właściwych organów egzekwowania prawa 
i organizacji reprezentujących 
konsumentów oraz działań w zakresie 
współpracy; zapewnienie wszystkim 
konsumentom dostępu do środków 
dochodzenia roszczeń; oraz zapewnienie 
odpowiednich informacji o rynku i
konsumentach;

(i) wzmocnienie pozycji, wspieranie i
edukowanie konsumentów, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego, szczególnie w kierunku 
zrównoważonych nawyków 
konsumpcyjnych i zrównoważonych 
procesów produkcji; zwiększanie ilości 
informacji dla konsumentów o 
produktach przez należyte etykietowanie 
dotyczące wartości odżywczej i składników 
oraz, w stosownych przypadkach, metody 
hodowli lub uprawy oraz nazwy i objętości 
zastosowanych pestycydów; zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, zrównoważonej konsumpcji 
i bezpieczeństwa produktów, w
szczególności przez wspieranie 
właściwych organów egzekwowania prawa 
i organizacji reprezentujących 
konsumentów oraz działań w zakresie 
współpracy; zapewnienie wszystkim 
konsumentom dostępu do środków 
dochodzenia roszczeń; oraz zapewnienie 
odpowiednich informacji o rynku i
konsumentach;

Or. en

Poprawka 75
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(i) wzmocnienie pozycji, wspieranie i
edukowanie konsumentów, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego; zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów, 
zrównoważonej konsumpcji i
bezpieczeństwa produktów, w
szczególności przez wspieranie 
właściwych organów egzekwowania prawa 
i organizacji reprezentujących 
konsumentów oraz działań w zakresie 
współpracy; zapewnienie wszystkim 
konsumentom dostępu do środków 
dochodzenia roszczeń; oraz zapewnienie 
odpowiednich informacji o rynku i
konsumentach;

(i) wzmocnienie pozycji, wspieranie i
edukowanie konsumentów, producentów,
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego; zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów, 
zrównoważonej konsumpcji i
bezpieczeństwa produktów, w
szczególności przez wspieranie 
właściwych organów egzekwowania prawa 
i organizacji reprezentujących 
konsumentów oraz działań w zakresie 
współpracy; zapewnienie wszystkim 
konsumentom dostępu do środków 
dochodzenia roszczeń; oraz zapewnienie 
odpowiednich informacji o rynku i
konsumentach;

Or. en

Poprawka 76
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) zapewnienie poprawy systemu 
identyfikowalności produktów, szczególnie 
przez obowiązkowe stosowanie kodów QR 
na opakowaniach produktów, by ułatwić 
wykrywanie niezgodności produktów w
ramach łańcucha żywnościowego;

Or. en

Poprawka 77
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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e) przyczynianie się do wysokiego 
poziomu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na 
wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego i w obszarach 
powiązanych, w tym przez zapobieganie 
występowaniu chorób i organizmów 
szkodliwych oraz ich zwalczanie, 
wspieranie poprawy dobrostanu zwierząt
oraz zrównoważonej produkcji i
konsumpcji żywności;

e) przyczynianie się do wysokiego 
poziomu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na 
wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego i w obszarach 
powiązanych, w tym przez zapobieganie 
występowaniu chorób i organizmów 
szkodliwych oraz ich zwalczanie zgodnie z 
ramami zrównoważonego stosowania 
antybiotyków i pestycydów; zapewnianie 
poszanowania i dalszej poprawy 
dobrostanu zwierząt; zapewnianie i 
promowanie zrównoważonej produkcji i
konsumpcji żywności; zapewnianie 
ochrony gleby i ekosystemów;

Or. en

Poprawka 78
Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przyczynianie się do wysokiego 
poziomu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na 
wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego i w obszarach 
powiązanych, w tym przez zapobieganie 
występowaniu chorób i organizmów 
szkodliwych oraz ich zwalczanie, 
wspieranie poprawy dobrostanu zwierząt 
oraz zrównoważonej produkcji i
konsumpcji żywności;

e) przyczynianie się do wysokiego
poziomu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na 
wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego i w obszarach 
powiązanych, w tym przez zapobieganie 
występowaniu chorób i organizmów 
szkodliwych oraz ich zwalczanie, 
wspieranie poprawy dobrostanu zwierząt 
oraz zrównoważonej produkcji i
konsumpcji żywności; skupienie się tym 
samym na promowaniu badań 
naukowych, innowacji i wymiany 
najlepszych praktyk wśród 
zainteresowanych podmiotów działających 
na tych polach;

Or. en

Poprawka 79
Stefan Eck
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) konkretne cele w zakresie żywności 
na jednolitym rynku obejmują między 
innymi:

zapobieganie występowaniu chorób i
agrofagów oraz ich zwalczanie;

wspieranie zrównoważonej produkcji 
żywności i konsumpcji przez ograniczanie 
marnotrawienia żywności i informowanie 
konsumentów w celu zapewnienia 
wysokich norm jakości w całej UE;

poprawę skuteczności, wydajności i 
wiarygodności kontroli urzędowych na 
wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego w celu zapewnienia 
właściwego wdrożenia i egzekwowania 
zasad UE w tym polu;

wspieranie polityki na rzecz poprawy 
dobrostanu zwierząt, w tym działań 
powiązanych, takich jak środki 
przeciwdziałające oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe w kontekście 
podejścia „Jedno zdrowie”, a także 
zrównoważonego stosowania pestycydów;

włączenie norm dobrostanu zwierząt 
gospodarskich do umów z dostawcami;

Or. en

Poprawka 80
Bolesław G. Piecha

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) tworzenie i przekazywanie 
wysokiej jakości danych statystycznych 
dotyczących Europy w sposób terminowy, 

f) tworzenie i przekazywanie 
wysokiej jakości danych statystycznych 
dotyczących Europy w sposób terminowy, 
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bezstronny i wydajny pod względem 
kosztów, za pośrednictwem zacieśnionych 
partnerstw w ramach Europejskiego 
Systemu Statystycznego, o którym mowa 
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 
oraz ze wszystkimi stosownymi stronami 
zewnętrznymi, przy wykorzystaniu wielu 
źródeł danych, zaawansowanych metod 
analizy danych, systemów inteligentnych 
oraz technologii cyfrowych.

bezstronny i wydajny pod względem 
kosztów oraz nie powodujący 
dodatkowych obciążeń administracyjnych, 
za pośrednictwem zacieśnionych 
partnerstw w ramach Europejskiego 
Systemu Statystycznego, o którym mowa 
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 
oraz ze wszystkimi stosownymi stronami 
zewnętrznymi, przy wykorzystaniu wielu 
źródeł danych, zaawansowanych metod 
analizy danych, systemów inteligentnych 
oraz technologii cyfrowych.

Or. pl

Poprawka 81
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 4 088 580 000 EUR w cenach 
bieżących.

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 4 408 580 000 EUR w cenach 
bieżących.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uwzględnienie zwiększenia budżetu na ten cel zgodnie z art. 3 ust. 2 
lit. e).

Poprawka 82
Bolesław G. Piecha

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 1 680 000 000 EUR na cel, o 
którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. e);

c) 1 892 000 000 EUR na cel, o 
którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. e);



AM\1168580PL.docx 57/67 PE629.600v02-00

PL

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka przywraca kwotę z rozporządzenia 652/2014/UE. Wyzwania w tym zakresie nie 
zmniejszyły się, wręcz przeciwnie, są coraz większe.

Poprawka 83
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 1 680 000 000 EUR na cel, o
którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. e);

c) 2 000 000 000 EUR na cel, o
którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. e);

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie linii budżetowej zaproponowano ze względu na skalę wyzwania dotyczącego 
zagwarantowania, by systemy żywnościowe UE chroniły zdrowie ludzi i zwierząt, a także 
potrzebę wsparcia przejścia na systemy żywnościowe, które są zarówno bezpieczne, jak i 
zrównoważone. Zdolność UE do zapewnienia jej obywatelom bezpiecznej i zdrowej żywności 
ma wpływ na zaufanie obywateli do UE jako całości.

Poprawka 84
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program jest otwarty dla następujących 
państw trzecich:

Program jest otwarty dla następujących 
państw trzecich, o ile przestrzegają one 
wszystkich jego zasad i uregulowań:

Or. en

Poprawka 85
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
przedsiębiorstw, obywateli, konsumentów, 
społeczeństwa obywatelskiego i organów 
publicznych, poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP, obywateli, 
konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i organów publicznych, 
poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

Or. it

Poprawka 86
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
przedsiębiorstw, obywateli, konsumentów, 
społeczeństwa obywatelskiego i organów 
publicznych, poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym
producentów, przedsiębiorstw, obywateli, 
konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i organów publicznych, 
poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

Or. en

Poprawka 87
Guillaume Balas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających obywatelom, 
konsumentom, użytkownikom końcowym 
oraz przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego i przedsiębiorstw z Unii 
wnoszenie wkładu w dyskusje polityczne, 
strategie polityczne i proces podejmowania 
decyzji, poprzez wspieranie 
funkcjonowania organizacji 
przedstawicielskich na poziomie krajowym 
i unijnym;

b) zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających obywatelom, 
konsumentom, stowarzyszeniom 
konsumentów, użytkownikom końcowym 
oraz przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego i przedsiębiorstw z Unii 
wnoszenie wkładu w dyskusje polityczne, 
strategie polityczne i proces podejmowania 
decyzji, poprzez wspieranie 
funkcjonowania organizacji 
przedstawicielskich na poziomie krajowym 
i unijnym;

Or. en

Poprawka 88
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających obywatelom, 
konsumentom, użytkownikom końcowym 
oraz przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego i przedsiębiorstw z Unii 
wnoszenie wkładu w dyskusje polityczne, 
strategie polityczne i proces podejmowania 
decyzji, poprzez wspieranie 
funkcjonowania organizacji 
przedstawicielskich na poziomie krajowym 
i unijnym;

b) zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających obywatelom, 
konsumentom, producentom,
użytkownikom końcowym oraz 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego i przedsiębiorstw z Unii 
wnoszenie wkładu w dyskusje polityczne, 
strategie polityczne i proces podejmowania 
decyzji, poprzez wspieranie 
funkcjonowania organizacji 
przedstawicielskich na poziomie krajowym 
i unijnym;

Or. en

Poprawka 89
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Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspieranie konkurencyjności 
przedsiębiorstw i całych sektorów 
gospodarki oraz wspieranie wdrażania 
innowacji przez MŚP oraz współpracy 
MŚP w ramach łańcucha wartości poprzez 
strategiczne łączenie ekosystemów i
klastrów, obejmujące wspólną inicjatywę 
na rzecz klastrów;

e) wspieranie konkurencyjności 
przedsiębiorstw i całych sektorów 
gospodarki oraz wspieranie wdrażania 
innowacji przez mikroprzedsiębiorstwa i
MŚP oraz współpracy
mikroprzedsiębiorstw i MŚP w ramach 
łańcucha wartości poprzez strategiczne 
łączenie ekosystemów i klastrów, 
obejmujące wspólną inicjatywę na rzecz 
klastrów;

Or. it

Poprawka 90
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 20 w
celu zmiany załącznika III, jeżeli jest to 
konieczne w celu uwzględnienia sytuacji 
spowodowanych przez choroby zwierząt, 
które mają znaczący wpływ na produkcję 
zwierzęcą lub handel zwierzętami, rozwoju 
chorób odzwierzęcych, które stanowią 
zagrożenie dla ludzi, nowej sytuacji 
naukowej lub epidemiologicznej, jak 
również tych chorób zwierzęcych, które 
mogą stanowić nowe zagrożenie dla Unii.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 20 w
celu zmiany załącznika III, jeżeli jest to 
konieczne w celu uwzględnienia sytuacji 
spowodowanych przez choroby zwierząt, 
które mają znaczący wpływ na produkcję 
zwierzęcą lub handel zwierzętami, rozwoju 
chorób odzwierzęcych, które stanowią 
zagrożenie dla ludzi, nowej sytuacji 
naukowej lub epidemiologicznej, jak 
również tych chorób zwierzęcych, które 
mogą stanowić nowe zagrożenie dla Unii.
Przy wprowadzaniu zmian do załącznika 
III należy również uwzględnić nielegalny 
przywóz żywności, ponieważ może się on 
wiązać z zagrożeniem dla zdrowia.

Or. en
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Poprawka 91
Lukas Mandl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena śródokresowa programu 
przeprowadzana jest z chwilą, gdy 
dostępne są wystarczające informacje na 
temat realizacji programu, jednak nie 
później niż w ciągu czterech lat od 
rozpoczęcia realizacji programu.

2. Najpóźniej do dnia [trzy lata od 
rozpoczęcia realizacji programu] Komisja 
sporządza śródokresowe sprawozdanie z 
oceny programu dotyczącej osiągnięcia 
celów działań wspieranych w jego 
ramach, wyników i skutków, wydajności 
wykorzystania zasobów i jego europejskiej 
wartości dodanej.

Or. en

Poprawka 92
Lukas Mandl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja przekazuje wnioski z tych 
ocen, opatrzone własnymi komentarzami,
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

6. Komisja przedkłada sprawozdania,
o których mowa w ust. 2 i 5, opatrzone 
własnymi komentarzami Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i
Komitetowi Regionów oraz podaje je do 
wiadomości publicznej. Wynikom tej 
oceny towarzyszą w stosownych 
przypadkach wnioski ustawodawcze 
dotyczące przeglądu programu.

Or. en

Poprawka 93
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki zwalczania agrofaga 
kwarantannowego dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 16 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/2031105 lub na podstawie 
środków unijnych przyjętych zgodnie z art.
28 ust. 1 tego rozporządzenia;

a) środki zapobiegawcze, środki 
ograniczania lub zwalczania agrofaga 
kwarantannowego dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 16 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/2031105 lub na podstawie 
środków unijnych przyjętych zgodnie z art.
28 ust. 1 tego rozporządzenia;

_________________ _________________

105 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z
dnia 26 października 2016 r. w sprawie 
środków ochronnych przeciwko agrofagom 
roślin, zmieniające rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr
1143/2014 oraz uchylające dyrektywy 
Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 
93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 
2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z
23.11.2016, s. 4).

105 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z
dnia 26 października 2016 r. w sprawie 
środków ochronnych przeciwko agrofagom 
roślin, zmieniające rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr
1143/2014 oraz uchylające dyrektywy 
Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 
93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 
2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z
23.11.2016, s. 4).

Or. fr

Poprawka 94
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki zwalczania agrofaga 
niewymienionego jako agrofag 
kwarantannowy dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) 2016/2031, który to 
agrofag może zostać zakwalifikowany jako 
agrofag kwarantannowy dla UE zgodnie z
kryteriami, o których mowa w tym artykule 
lub w art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia;

b) środki zapobiegawcze, środki 
ograniczania lub zwalczania agrofaga 
niewymienionego jako agrofag 
kwarantannowy dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) 2016/2031, który to 
agrofag może zostać zakwalifikowany jako 
agrofag kwarantannowy dla UE zgodnie z
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kryteriami, o których mowa w tym artykule 
lub w art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia;

Or. fr

Poprawka 95
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dodatkowe środki ochronne 
wprowadzone przeciwko 
rozprzestrzenianiu się agrofaga, przeciwko 
któremu wprowadzono środki unijne na 
podstawie art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/2031WE, inne 
niż środki zwalczania, o których mowa w
lit. a), i środki ograniczające 
rozprzestrzenianie, o których mowa w
lit. b), w przypadku gdy środki te są 
niezbędne do ochrony Unii przed dalszym 
rozprzestrzenianiem się tego agrofaga.

c) dodatkowe środki ochronne 
wprowadzone przeciwko 
rozprzestrzenianiu się agrofaga, przeciwko 
któremu wprowadzono środki unijne na 
podstawie art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/2031WE, inne 
niż środki, o których mowa w lit. a) i b), w
przypadku gdy środki te są niezbędne do 
ochrony Unii przed dalszym 
rozprzestrzenianiem się tego agrofaga.

Or. fr

Poprawka 96
Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3.4a środki mające na celu 
monitorowanie pojawiania się znanych i 
obecnie nieznanych agrofagów i chorób.

Or. en

Poprawka 97
Guillaume Balas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Działania na rzecz poprawy
dobrostanu zwierząt.

3. Działania i kontrole na rzecz
zapewnienia dobrostanu zwierząt.

Or. en

Poprawka 98
Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Analizy porównawcze dotyczące 
tego, jak przedsiębiorstwa w przemyśle 
spożywczym zarządzają dobrostanem 
zwierząt gospodarskich, przeprowadzanie 
należytych ocen zagrożeń oraz możliwości 
dla tych przedsiębiorstw, z którymi wiąże 
się dobrostan zwierząt gospodarskich, 
wraz z analizą luk w ich systemach i 
procesach zarządzania dobrostanem 
zwierząt gospodarskich. Powinno to 
umożliwić przedsiębiorstwom określenie 
obszarów, gdzie radzą sobie dobrze, a 
gdzie słabo, oraz zapewnić podstawę do 
wdrożenia odpowiednich, skutecznych 
systemów i kontroli zarządzania.

Or. en

Poprawka 99
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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7. Działania wspomagające
zrównoważoną produkcję i konsumpcję 
żywności

7. Działania wspomagające
zrównoważone, niskoemisyjne praktyki 
produkcji żywności i taką konsumpcję 
żywności, które chronią środowisko i 
różnorodność biologiczną, ograniczają 
marnotrawienie żywności i zapewniają 
wysokie normy dobrostanu zwierząt, a 
także wspomagające działania podnoszące 
świadomość konsumentów na temat 
takich praktyk.

Or. en

Poprawka 100
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Działania wspomagające 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję 
żywności

7. Działania wspomagające 
zrównoważoną produkcję żywności, 
zapewniającą ochronę zwierząt, gleby i
ekosystemów; działania wspomagające 
zrównoważoną konsumpcję żywności, w 
tym podnoszenie świadomości na temat 
wpływu naszych nawyków 
konsumpcyjnych, pilnej potrzeby ich 
zmiany i rozwiązań prowadzących do 
sukcesu.

Or. en

Poprawka 101
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Bazy danych i skomputeryzowane 
systemy zarządzania informacjami, 
konieczne do skutecznego i efektywnego 

8. Bazy danych i skomputeryzowane 
systemy zarządzania informacjami, 
konieczne do skutecznego i efektywnego 
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wdrożenia przepisów związanych z celem 
szczegółowym, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. e), i o udowodnionej wartości 
dodanej dla Unii jako całości

wdrożenia przepisów związanych z celem 
szczegółowym, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. e), i o udowodnionej wartości 
dodanej dla Unii jako całości; wdrożenie 
nowych technologii poprawiających 
identyfikowalność produktów, takich jak 
kody QR na opakowaniach produktów.

Or. en

Poprawka 102
Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Prace techniczne i naukowe, w tym 
badania i działania koordynacyjne, 
niezbędne do zapewnienia prawidłowego 
wdrożenia przepisów w obszarze 
związanym z celem szczegółowym, o
którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. e), oraz do
dostosowania tych przepisów do zmian 
naukowych, technologicznych i
społecznych

11. Prace techniczne i naukowe, w tym 
badania i działania koordynacyjne, 
niezbędne, by zagwarantować 
zapobieganie pojawieniu się nowych i 
nieznanych agrofagów i chorób, a także 
by zapewnić prawidłowe wdrożenie
przepisów w obszarze związanym z celem 
szczegółowym, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. e), oraz by dostosować te przepisy
do zmian naukowych, technologicznych i
społecznych.

Or. en

Poprawka 103
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. Środki wprowadzane na granicy 
Unii Europejskiej w celu ochrony zdrowia 
ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu 
zwierząt, wdrażane w odniesieniu do 
zwierząt, produktów pochodzenia 

15. Środki wprowadzane na granicy 
Unii Europejskiej w celu ochrony zdrowia 
ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu 
zwierząt, wdrażane w odniesieniu do 
zwierząt, produktów pochodzenia 
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zwierzęcego, roślin i produktów roślinnych 
przywożonych z państw trzecich

zwierzęcego, roślin i produktów roślinnych 
przywożonych z państw trzecich, w tym 
środki służące zwiększeniu ilości 
informacji dla konsumentów dotyczących 
produktów poprzez należyte etykietowanie 
dotyczące wartości odżywczej i składników 
oraz, w stosownych przypadkach, metody 
hodowli lub uprawy i nazwy oraz objętości 
zastosowanych pestycydów.

Or. en

Poprawka 104
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tiret 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– monitorowanie postępów w
realizacji celów zrównoważonego rozwoju;

– monitorowanie postępów w
realizacji celów zrównoważonego rozwoju
i porozumienia klimatycznego z Paryża;

Or. en
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