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Poprawka 1
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla konieczność przestrzegania 
przepisowego czasu prowadzenia 
pojazdów i czasu odpoczynku, a także 
ustawowych godzin pracy w celu wliczania 
do czasu pracy wszystkich czynności 
związanych z głównym zajęciem oraz w 
celu kontroli przestrzegania europejskich 
norm bezpieczeństwa i ochrony pracy, w 
tym warunków w pojazdach, w odniesieniu 
do wszystkich osób zaangażowanych w 
dostawy;

1. podkreśla konieczność przestrzegania 
przepisowego czasu prowadzenia 
pojazdów i czasu odpoczynku, a także 
ustawowych godzin pracy oraz kontroli
przestrzegania europejskich norm 
bezpieczeństwa i ochrony pracy, w tym 
warunków w pojazdach, w odniesieniu do 
wszystkich osób zaangażowanych w 
dostawy;

Or. en

Poprawka 2
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla konieczność przestrzegania 
przepisowego czasu prowadzenia 
pojazdów i czasu odpoczynku, a także 
ustawowych godzin pracy w celu wliczania 
do czasu pracy wszystkich czynności 
związanych z głównym zajęciem oraz w 
celu kontroli przestrzegania europejskich 
norm bezpieczeństwa i ochrony pracy, w 
tym warunków w pojazdach, w 
odniesieniu do wszystkich osób 
zaangażowanych w dostawy;

1. podkreśla konieczność przestrzegania 
przepisowego czasu prowadzenia 
pojazdów i czasu odpoczynku, a także 
ustawowych godzin pracy w celu wliczania 
do czasu pracy wszystkich czynności 
związanych z głównym zajęciem oraz w 
celu kontroli przestrzegania europejskich 
norm bezpieczeństwa i ochrony pracy;

Or. de
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Poprawka 3
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla konieczność przestrzegania 
przepisowego czasu prowadzenia 
pojazdów i czasu odpoczynku, a także 
ustawowych godzin pracy w celu wliczania 
do czasu pracy wszystkich czynności 
związanych z głównym zajęciem oraz w 
celu kontroli przestrzegania europejskich 
norm bezpieczeństwa i ochrony pracy, w 
tym warunków w pojazdach, w odniesieniu 
do wszystkich osób zaangażowanych w 
dostawy;

1. podkreśla konieczność kontroli
przestrzegania przepisowego czasu 
prowadzenia pojazdów i czasu 
odpoczynku, a także ustawowych godzin 
pracy w celu wliczania do czasu pracy 
wszystkich czynności związanych z 
głównym zajęciem oraz w celu kontroli 
przestrzegania europejskich norm 
bezpieczeństwa i ochrony pracy, w tym 
warunków w pojazdach, w odniesieniu do 
wszystkich osób zaangażowanych w 
dostawy – bez względu na ich status, a 
zatem, czy są to osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, 
podwykonawcy, pracownicy tymczasowi 
czy osoby działające na podstawie umowy 
o dzieło; monitoring odbywa się przy 
zastosowaniu cyfrowych urządzeń 
kontrolnych zainstalowanych w pojeździe;

Or. de

Poprawka 4
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Komisji na rzecz 
uproszczenia procedur transgranicznych 
dostaw paczek dla konsumentów i 
przedsiębiorstw przez zwiększenie 
transparentności procedur dostaw, 
możliwość śledzenia drogi paczek oraz 
stworzenie standardów jakości mających 
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na celu stworzenie wspólnego 
europejskiego rynku dostaw;

Or. de

Poprawka 5
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zdaje sobie sprawę, że handel 
internetowy jest rynkiem o dużym 
potencjale wzrostu; zwraca uwagę na 
presję biznesową i finansową wywieraną 
na dostawców w związku z inwestycjami i 
środkami służącymi dostosowaniu do 
potrzeb szybko rozwijającego się handlu 
internetowego; w związku z tym jest 
zdania, że konkurencja w handlu 
internetowym nie może się odbywać 
kosztem zatrudnionych w nim osób;
podkreśla, że należy kalkulować ceny w 
taki sposób, by zapewnić przestrzeganie 
warunków zatrudnienia i pracy 
obowiązujących w danym państwie 
członkowskim, w tym przepisów 
dotyczących wynagrodzenia minimalnego 
lub wynagrodzenia ustalonego w 
zbiorowym układzie pracy;

2. zdaje sobie sprawę, że handel 
internetowy jest ważnym rynkiem o dużym 
potencjale wzrostu, który należy wspierać 
przez utworzenie dobrze funkcjonującego 
wewnętrznego rynku dostaw paczek –
jednak bez transgranicznego 
kwestionowania odpowiednich 
standardów socjalnych oraz bez szkody 
dla MŚP i nowo zakładanych 
przedsiębiorstw;

Or. de

Poprawka 6
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zdaje sobie sprawę, że handel 2. zdaje sobie sprawę, że handel 
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internetowy jest rynkiem o dużym 
potencjale wzrostu; zwraca uwagę na 
presję biznesową i finansową wywieraną
na dostawców w związku z inwestycjami i 
środkami służącymi dostosowaniu do 
potrzeb szybko rozwijającego się handlu 
internetowego; w związku z tym jest 
zdania, że konkurencja w handlu 
internetowym nie może się odbywać 
kosztem zatrudnionych w nim osób; 
podkreśla, że należy kalkulować ceny w 
taki sposób, by zapewnić przestrzeganie
warunków zatrudnienia i pracy 
obowiązujących w danym państwie 
członkowskim, w tym przepisów 
dotyczących wynagrodzenia minimalnego 
lub wynagrodzenia ustalonego w 
zbiorowym układzie pracy;

internetowy jest rynkiem o dużym 
potencjale wzrostu; zwraca uwagę na 
presję biznesową i finansową wywieraną 
na dostawców w związku z inwestycjami i 
środkami służącymi dostosowaniu do 
potrzeb szybko rozwijającego się handlu 
internetowego; w związku z tym jest 
zdania, że konkurencja w usługach 
transportowych w ramach handlu
internetowego nie może się odbywać 
kosztem przestrzegania warunków 
zatrudnienia i pracy obowiązujących w 
danym państwie członkowskim, lecz 
należy zapewnić ich przestrzeganie, w tym 
przestrzeganie przepisów dotyczących 
wynagrodzenia minimalnego lub 
wynagrodzenia ustalonego w zbiorowym 
układzie pracy;

Or. fi

Poprawka 7
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zdaje sobie sprawę, że handel 
internetowy jest rynkiem o dużym 
potencjale wzrostu; zwraca uwagę na 
presję biznesową i finansową wywieraną 
na dostawców w związku z inwestycjami i 
środkami służącymi dostosowaniu do 
potrzeb szybko rozwijającego się handlu 
internetowego; w związku z tym jest 
zdania, że konkurencja w handlu 
internetowym nie może się odbywać 
kosztem zatrudnionych w nim osób; 
podkreśla, że należy kalkulować ceny w 
taki sposób, by zapewnić przestrzeganie 
warunków zatrudnienia i pracy 
obowiązujących w danym państwie 
członkowskim, w tym przepisów 
dotyczących wynagrodzenia minimalnego 

2. zdaje sobie sprawę, że handel 
internetowy jest rynkiem o dużym 
potencjale wzrostu; zwraca uwagę na 
presję biznesową i finansową wywieraną 
na dostawców w związku z inwestycjami i 
środkami służącymi dostosowaniu do 
potrzeb szybko rozwijającego się handlu 
internetowego; w związku z tym jest 
zdania, że w dłuższej perspektywie
konkurencja w handlu internetowym nie 
będzie się odbywać kosztem zatrudnionych 
w nim osób; podkreśla, że należy zapewnić 
przestrzeganie warunków zatrudnienia i 
pracy obowiązujących w danym państwie 
członkowskim, w tym przepisów 
dotyczących wynagrodzenia minimalnego 
lub wynagrodzenia ustalonego w 
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lub wynagrodzenia ustalonego w 
zbiorowym układzie pracy;

zbiorowym układzie pracy;

Or. en

Poprawka 8
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że podstawą sensownych 
środków restrukturyzacyjnych i 
dostosowawczych są szkolenia i 
doskonalenie zawodowe pracowników; 
uważa, że zadaniem pracodawcy jest 
dostateczne zapoznanie pracowników z 
nowymi technologiami, które mogą być 
pomocne w związku ze skalą i coraz 
większą złożonością dostaw towarów 
zamówionych w internecie;

3. uważa, że pewną podstawą sensownych 
środków restrukturyzacyjnych i 
dostosowawczych jest tworzenie 
kompatybilnych systemów informacyjnych 
oraz szkolenia i doskonalenie zawodowe 
pracowników w zakresie ich obsługi; 
uważa, że zadaniem pracodawcy jest 
dostateczne zapoznanie pracowników 
również z innymi nowymi technologiami, 
które mogą być pomocne w związku ze 
skalą i coraz większą złożonością dostaw 
towarów zamówionych w internecie;

Or. fi

Poprawka 9
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że podstawą sensownych 
środków restrukturyzacyjnych i 
dostosowawczych są szkolenia i 
doskonalenie zawodowe pracowników; 
uważa, że zadaniem pracodawcy jest 
dostateczne zapoznanie pracowników z 
nowymi technologiami, które mogą być 
pomocne w związku ze skalą i coraz 
większą złożonością dostaw towarów 

3. uważa, że podstawą sensownych 
środków restrukturyzacyjnych i 
dostosowawczych są szkolenia i 
doskonalenie zawodowe pracowników; 
uważa, że zadaniem pracodawcy jest 
dostateczne zapoznanie pracowników z 
nowymi technologiami, takimi jak 
aplikacje cyfrowe i aplikacje 
umożliwiające śledzenie przesyłek, a także 
systemy GPS, które mogą być pomocne w 
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zamówionych w internecie; związku ze skalą i coraz większą 
złożonością dostaw towarów zamówionych 
w internecie; w przypadku zatrudnienia 
czasowego pośrednicząca agencja pracy 
musi zapewnić odpowiednie 
przygotowanie i przeszkolenie 
pracowników;

Or. de

Poprawka 10
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. krytykuje nieuwzględnienie w zielonej 
księdze kwestii szkoleń i doskonalenia 
zawodowego oraz odpowiednich 
wynagrodzeń; ponadto krytykuje 
niedostateczne zaangażowanie partnerów 
społecznych; stwierdza, że uregulowaniom 
gospodarczym muszą towarzyszyć 
uregulowania społeczne, szczególnie w 
odniesieniu do modeli zatrudnienia, 
których podstawą jest samozatrudnienie 
oraz praca na czas określony i w 
niepełnym wymiarze godzin;

skreślony

Or. fi

Poprawka 11
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. krytykuje nieuwzględnienie w zielonej 
księdze kwestii szkoleń i doskonalenia 
zawodowego oraz odpowiednich 

4. uważa, że istnieje konieczność, aby 
przedsiębiorstwa świadczące usługi 
dostawy paczek oferowały możliwości 
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wynagrodzeń; ponadto krytykuje 
niedostateczne zaangażowanie partnerów 
społecznych; stwierdza, że uregulowaniom 
gospodarczym muszą towarzyszyć 
uregulowania społeczne, szczególnie w 
odniesieniu do modeli zatrudnienia, 
których podstawą jest samozatrudnienie 
oraz praca na czas określony i w niepełnym 
wymiarze godzin;

szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz 
dbały o odpowiednie wynagrodzenia dla 
swoich pracowników; ponadto zwraca 
uwagę, że w niektórych państwach 
członkowskich istnieje potencjał 
zwiększenia zaangażowania partnerów 
społecznych; stwierdza, że uregulowaniom 
gospodarczym muszą towarzyszyć 
uregulowania społeczne, szczególnie w 
odniesieniu do modeli zatrudnienia, 
których podstawą jest samozatrudnienie 
oraz praca na czas określony i w niepełnym 
wymiarze godzin;

Or. de

Poprawka 12
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. krytykuje nieuwzględnienie w zielonej 
księdze kwestii szkoleń i doskonalenia 
zawodowego oraz odpowiednich 
wynagrodzeń; ponadto krytykuje 
niedostateczne zaangażowanie partnerów 
społecznych; stwierdza, że uregulowaniom 
gospodarczym muszą towarzyszyć 
uregulowania społeczne, szczególnie w 
odniesieniu do modeli zatrudnienia, 
których podstawą jest samozatrudnienie 
oraz praca na czas określony i w niepełnym 
wymiarze godzin;

4. uważa, że pracownicy tego sektora 
powinni mieć dostęp do odpowiednich
szkoleń i odpowiedniego doskonalenia 
zawodowego oraz zagwarantowane 
wynagrodzenie zgodne z prawem lub 
praktyką danego państwa członkowskiego;
ponadto uważa, że w niektórych 
państwach członkowskich stopień 
zaangażowania partnerów społecznych 
mógłby być wyższy; stwierdza, że 
uregulowaniom gospodarczym powinny 
towarzyszyć, w odpowiednich 
przypadkach, uregulowania społeczne, 
szczególnie w odniesieniu do modeli 
zatrudnienia, których podstawą jest 
samozatrudnienie oraz praca na czas 
określony i w niepełnym wymiarze godzin;

Or. en
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Poprawka 13
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. krytykuje nadmiernie wysoki odsetek 
outsourcingu dokonywanego przez firmy 
dostawcze poza usługą powszechną i 
związane z tym częste naruszanie 
wymogów prawnych i uzgodnionych w 
układach zbiorowych odnośnie do 
warunków pracy i zatrudnienia;

5. uważa, że ewentualny outsourcing 
działalności należy realizować w taki 
sposób, aby nie miało przy tym miejsca 
naruszanie wymogów prawnych i 
uzgodnionych w układach zbiorowych 
odnośnie do warunków pracy i 
zatrudnienia;

Or. fi

Poprawka 14
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. krytykuje nadmiernie wysoki odsetek 
outsourcingu dokonywanego przez firmy 
dostawcze poza usługą powszechną i 
związane z tym częste naruszanie
wymogów prawnych i uzgodnionych w 
układach zbiorowych odnośnie do 
warunków pracy i zatrudnienia;

5. oczekuje, że nadmiernie wysoki odsetek 
outsourcingu dokonywanego przez firmy 
dostawcze poza usługą powszechną nie 
będzie powodował naruszania wymogów 
prawnych i uzgodnionych w układach 
zbiorowych odnośnie do warunków pracy i 
zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 15
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. krytykuje nadmiernie wysoki odsetek 
outsourcingu dokonywanego przez firmy 
dostawcze poza usługą powszechną i 
związane z tym częste naruszanie
wymogów prawnych i uzgodnionych w 
układach zbiorowych odnośnie do 
warunków pracy i zatrudnienia;

5. podkreśla, że wysoki odsetek 
outsourcingu dokonywanego przez firmy 
dostawcze poza usługą powszechną nie 
powinien prowadzić do naruszania
wymogów prawnych i uzgodnionych w 
układach zbiorowych odnośnie do 
warunków pracy i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 16
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. krytykuje nadmiernie wysoki odsetek 
outsourcingu dokonywanego przez firmy 
dostawcze poza usługą powszechną i 
związane z tym częste naruszanie 
wymogów prawnych i uzgodnionych w 
układach zbiorowych odnośnie do 
warunków pracy i zatrudnienia;

5. zwraca uwagę na wysoki odsetek 
outsourcingu dokonywanego przez firmy 
dostawcze poza usługą powszechną i 
związane z tym częste naruszanie 
wymogów prawnych i uzgodnionych w 
układach zbiorowych odnośnie do 
warunków pracy i zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 17
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. krytykuje nadmiernie wysoki odsetek 
outsourcingu dokonywanego przez firmy 
dostawcze poza usługą powszechną i 
związane z tym częste naruszanie 
wymogów prawnych i uzgodnionych w 

5. krytykuje nadmiernie wysoki odsetek 
outsourcingu dokonywanego przez firmy 
dostawcze i związane z tym częste 
naruszanie wymogów prawnych i 
uzgodnionych w układach zbiorowych 
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układach zbiorowych odnośnie do 
warunków pracy i zatrudnienia;

odnośnie do warunków pracy i 
zatrudnienia; wskazuje w tym kontekście 
na długoterminowe skutki społeczne, jakie 
dla istnienia systemów opieki zdrowotnej i 
systemów emerytalnych w państwach 
członkowskich ma niepewność 
zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 18
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wymaga zasadniczo, aby dostawcy, 
którym zlecono dostawy własne
dokonywali ich w zgodzie z warunkami 
pracy zagwarantowanymi w umowach 
zbiorowych pracy, lub aby przy udzielaniu 
zleceń podwykonawcom dochowana była 
zasada takiego samego wynagrodzenia za 
taką samą pracę; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia i 
wzmocnienia ustawodawstwa w sprawie 
odpowiedzialności solidarnej w ramach 
koncernów;

Or. de

Poprawka 19
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. oczekuje od państw członkowskich 
określenia minimalnych wynagrodzeń dla 
dostawców paczek lub objęcia układami 

6. oczekuje od państw członkowskich 
ściślejszej kontroli podwykonawców pod 
względem przestrzegania wymogów 
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zbiorowymi wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w dostawach, a ponadto 
domaga się ściślejszej kontroli 
podwykonawców pod względem 
przestrzegania wymogów prawnych i 
uzgodnionych w zbiorowych układach 
pracy; w tym kontekście podkreśla zasadę 
równości wynagrodzeń za taką samą 
pracę w tym samym miejscu.

prawnych i uzgodnionych w zbiorowych 
układach pracy.

Or. de

Poprawka 20
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. oczekuje od państw członkowskich 
określenia minimalnych wynagrodzeń dla 
dostawców paczek lub objęcia układami 
zbiorowymi wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w dostawach, a ponadto 
domaga się ściślejszej kontroli 
podwykonawców pod względem 
przestrzegania wymogów prawnych i 
uzgodnionych w zbiorowych układach 
pracy; w tym kontekście podkreśla zasadę 
równości wynagrodzeń za taką samą 
pracę w tym samym miejscu.

6. oczekuje od państw członkowskich 
zapewnienia odpowiedniej kontroli 
przedsiębiorstw świadczących usługi 
dostaw paczek oraz ich podwykonawców 
pod względem przestrzegania właściwych 
wymogów prawnych i uzgodnionych w 
zbiorowych układach pracy.

Or. de

Poprawka 21
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. oczekuje od państw członkowskich 6. oczekuje od uczestników rynku pracy 
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określenia minimalnych wynagrodzeń dla 
dostawców paczek lub objęcia układami 
zbiorowymi wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w dostawach, a ponadto 
domaga się ściślejszej kontroli 
podwykonawców pod względem 
przestrzegania wymogów prawnych i 
uzgodnionych w zbiorowych układach 
pracy; w tym kontekście podkreśla zasadę 
równości wynagrodzeń za taką samą pracę 
w tym samym miejscu.

określenia w zbiorowych układach pracy 
minimalnych wynagrodzeń dla dostawców 
paczek lub przestrzegania ewentualnego 
ustawowego wynagrodzenia minimalnego, 
a ponadto domaga się ściślejszej kontroli 
podwykonawców pod względem 
przestrzegania wymogów prawnych i 
uzgodnionych w zbiorowych układach 
pracy; w tym kontekście podkreśla zasadę 
równości wynagrodzeń za taką samą pracę 
w tym samym miejscu przy tym samym 
doświadczeniu, poziomie umiejętności i 
stażu.

Or. fi

Poprawka 22
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. oczekuje od państw członkowskich 
określenia minimalnych wynagrodzeń dla
dostawców paczek lub objęcia układami 
zbiorowymi wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w dostawach, a ponadto 
domaga się ściślejszej kontroli
podwykonawców pod względem 
przestrzegania wymogów prawnych i 
uzgodnionych w zbiorowych układach
pracy; w tym kontekście podkreśla zasadę 
równości wynagrodzeń za taką samą pracę 
w tym samym miejscu.

6. oczekuje od państw członkowskich 
zagwarantowania odpowiedniej kontroli
dostawców paczek lub ich 
podwykonawców pod względem 
przestrzegania wymogów prawnych i 
uzgodnionych w zbiorowych układach 
pracy; w tym kontekście podkreśla zasadę 
równości wynagrodzeń za taką samą pracę 
w tym samym miejscu.

Or. en

Poprawka 23
Martin Kastler

Projekt opinii
Ustęp 6 – punkt 1 (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1) podkreśla znaczenie handlu 
internetowego i związanych z nim usług 
dostaw paczek dla MŚP, przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność oraz 
zatrudnionych w nich pracowników;

Or. de

Poprawka 24
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla ponadto, że spowolnienie 
wzrostu transgranicznego handlu 
internetowego nie może być uznane 
wyłącznie za skutek braków w zakresie 
dostaw, lecz że jest skutkiem także 
niepewności co do praw konsumentów i 
ochrony prawnej w transgranicznym 
handlu internetowym; dlatego wzywa 
Komisję, aby podjęła działania w zakresie 
ochrony konsumenta, tym samym jeszcze 
bardziej ułatwiając rozwój handlu 
transgranicznego;

Or. de

Poprawka 25
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla konieczność ustanowienia 
europejskiego znaku zaufania w handlu 
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elektronicznym, którego celem byłoby 
zagwarantowanie jakości, wiarygodności, 
zrównoważenia środowiskowego i 
społecznego oraz odpowiednich 
warunków pracy w zintegrowanych 
usługach dostaw paczek, co mogłoby 
pomóc w zwiększeniu zaufania 
konsumentów do handlu elektronicznego, 
zachęcić detalistów internetowych i 
podmioty realizujące dostawy paczek, by 
zwiększały swój udział w łańcuchu 
dostaw, zwiększyć przejrzystość i pewność 
prawną – zarówno w odniesieniu do 
konsumentów, jak i przedsiębiorstw, a 
także zwiększyć przewagę konkurencyjną 
przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MŚP, 
przyczyniając się w ten sposób do 
tworzenia stabilnego wzrostu 
gospodarczego i powstawania nowych 
miejsc pracy;

Or. en


