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Poprawka 1
Emilie Turunen

Projekt opinii
Punkt A preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że jednolity rynek 
obejmuje różne formy przedsiębiorstw, 
między innymi przedsiębiorstwa 
gospodarki społecznej (w tym spółdzielnie, 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 
stowarzyszenia i fundacje), oraz mając na 
uwadze, że przedsiębiorstwa na jednolitym 
rynku, a w szczególności przedsiębiorstwa 
gospodarki społecznej, realizują nie tylko 
cele gospodarcze, ale również przyczyniają 
się do rozwoju społeczeństwa, wychodząc 
poza działalność gospodarczą,

Or. en

Poprawka 2
Emilie Turunen

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że wśród 
przedsiębiorstw na jednolitym rynku 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej (w 
tym spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych, stowarzyszenia i fundacje) 
okazały się szczególnie odporne w czasach 
kryzysu gospodarczego i dzięki temu 
przyczyniają się do trwałego zatrudnienia 
i wzrostu,

Or. en
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Poprawka 3
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że można i należy 
ponownie wprowadzić jednolity rynek, aby 
zapewnić intensywniejszy wzrost oraz 
większą liczbę lepszych miejsc pracy 
przedsiębiorstwom, pracownikom i 
konsumentom europejskich;

1. wskazuje, że gospodarcze i społeczne 
koszty kryzysu są dużo wyższe niż 
oczekiwane lub utrzymywane oszczędności 
uzyskiwane dzięki „lepszej” agendzie lub 
agendzie „smart regulation” 
(inteligentnych regulacji), dzięki 
transpozycji dyrektywy o usługach oraz 
nowym inicjatywom proponowanym w 
celu tworzenia środowiska przyjaznego 
dla przedsiębiorstw w UE; podkreśla, że 
wszystkie propozycje zawarte w Akcie o 
jednolitym rynku wymagają przede 
wszystkim odpowiedniej oceny ich 
skutków społecznych;

Or. en

Poprawka 4
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że można i należy 
ponownie wprowadzić jednolity rynek, aby 
zapewnić intensywniejszy wzrost oraz 
większą liczbę lepszych miejsc pracy 
przedsiębiorstwom, pracownikom i 
konsumentom europejskich;

1. jest przekonany, że można i należy 
ponownie wprowadzić i w pełni ukończyć 
jednolity rynek, aby bardziej pobudzić 
konkurencyjność i wydajność Europy oraz 
zapewnić intensywniejszy wzrost oraz 
większą liczbę lepszych miejsc pracy 
przedsiębiorstwom, pracownikom i 
konsumentom europejskim;

Or. en
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Poprawka 5
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że można i należy 
ponownie wprowadzić jednolity rynek, aby 
zapewnić intensywniejszy wzrost oraz 
większą liczbę lepszych miejsc pracy 
przedsiębiorstwom, pracownikom i 
konsumentom europejskich;

1. jest przekonany, że można i należy 
ponownie wprowadzić jednolity rynek, aby 
zapewnić przedsiębiorstwom 
intensywniejszy wzrost, większą liczbę 
lepszych miejsc pracy pracownikom, a
konsumentom  – większy wybór, niższe 
ceny i odpowiednią ochronę;

Or. en

Poprawka 6
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że można i należy 
ponownie wprowadzić jednolity rynek, aby 
zapewnić intensywniejszy wzrost oraz 
większą liczbę lepszych miejsc pracy 
przedsiębiorstwom, pracownikom i 
konsumentom europejskich;

1. jest przekonany, że można i należy 
ponownie wprowadzić jednolity rynek, aby 
zapewnić zrównoważony wzrost i zielone 
miejsca pracy przedsiębiorstwom, 
pracownikom i konsumentom europejskim, 
kładąc szczególny nacisk na zapewnienie 
pracownikom odpowiedniej ochrony 
socjalnej;

Or. en

Poprawka 7
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że można i należy 1. jest przekonany, że można i należy 
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ponownie wprowadzić jednolity rynek, aby 
zapewnić intensywniejszy wzrost oraz 
większą liczbę lepszych miejsc pracy 
przedsiębiorstwom, pracownikom i 
konsumentom europejskich;

ponownie wprowadzić jednolity rynek, aby 
zapewnić intensywniejszy wzrost oraz 
większą liczbę lepszych miejsc pracy 
przedsiębiorstwom, pracownikom i 
konsumentom europejskim; uważa w 
związku z tym, że aby jednolity rynek 
zrealizował swoje cele, powinien 
obejmować trzy wzajemnie uzupełniające 
się filary strategii UE 2020;

Or. en

Poprawka 8
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że jednolity rynek oparty 
na wolnej i uczciwej konkurencji jest 
głównym celem reformy gospodarczej UE 
i stanowi dla Europy przewagę 
konkurencyjną w globalnej gospodarce;

Or. en

Poprawka 9
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że Komisja powinna zapisać 
prawa podstawowe we wszystkich aktach 
prawnych dotyczących jednolitego rynku; 
jest zdania, że zadbano by w ten sposób, 
aby wdrażanie podstawowych wolności 
gospodarczych jednolitego rynku nie 
ograniczało praw w zakresie rokowań 
zbiorowych i prawa do strajku, które 
określono w prawodawstwie krajowym;
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Poprawka 10
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. ubolewa nad tym, że ustawodawstwo 
dotyczące jednolitego rynku nie uznaje w 
pełni różnorodności form 
przedsiębiorczości – w tym przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej (spółdzielni, 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, 
stowarzyszeń i fundacji), które okazały się 
bardzo odporne w czasach kryzysu, i 
wzywa Komisję do poprawy sytuacji;

Or. en

Poprawka 11
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że aby osiągnąć wszystkie 
korzyści z ukończenia jednolitego rynku, 
należy przy opracowywaniu przyszłych 
działań na poziomie UE priorytetowo 
potraktować mobilność pracowników;

Or. en

Poprawka 12
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. z zainteresowaniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie Aktu o 
jednolitym rynku i zaproponowane w nim 
ogólne podejście w celu przywrócenia 
równowagi na jednolitym rynku między 
przedsiębiorstwami a obywatelami oraz 
ulepszenia demokracji i przejrzystości 
procesu decyzyjnego; podkreśla, że 
przyjęcie takiego podejścia zmierza do 
zagwarantowania najlepszej równowagi 
między propozycjami trzech stron 
komunikatu;

Or. en

Poprawka 13
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że zaufanie obywateli do 
jednolitego rynku jest niewielkie, 
ponieważ brakuje mu właściwego 
wymiaru społecznego; wskazuje, że to 
łagodna, elastyczna regulacja systemu 
finansowego, w tym plan działania w 
zakresie usług finansowych, doprowadziła 
do kryzysu; stanowczo krytykuje fakt, że 
podejście deregulacyjne przyjęte w 
ramach byłej strategii na rzecz rynku 
wewnętrznego wciąż przenika większość 
propozycji w ramach Aktu o jednolitym 
rynku, pomimo ewidentnie negatywnych 
skutków społecznych takiej polityki 
liberalizacji;

Or. en
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Poprawka 14
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że dalsze rozwijanie, 
integrowanie i pogłębianie jednolitego 
rynku jeszcze bardziej wzmocni 
europejską społeczną gospodarkę 
rynkową, tworząc więcej lepszych miejsc 
pracy i zapewniając środowisko bardziej 
przyjazne dla przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 15
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. uważa, że aby zrealizować cele 
strategii UE 2020 dotyczące większej 
liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia 
wzrostu gospodarczego oraz aby 
przyspieszyć stosowanie praw 
wynikających z idei jednolitego rynku, 
należy zapewnić i wspierać na poziomie 
UE i państw członkowskich pełny 
swobodny przepływ pracowników, 
kapitału i usług; 

Or. en

Poprawka 16
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że równowaga propozycji 
wymaga podejścia sektorowego do 
proponowanych kierunków: energii, 
transportu, innowacji technologicznej, 
zabezpieczenia prawnego dla 
przedsiębiorstw i pracowników itd. oraz 
konsultacji organizowanych w każdym z 
tych sektorów;

Or. en

Poprawka 17
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. sprzeciwia się planom Komisji 
dotyczącym dalszej liberalizacji usług dla 
przedsiębiorstw (np. logistyka, zarządzanie 
instalacjami, marketing i reklama) oraz 
koncesji na usługi w celu ukończenia 
jednolitego rynku usług; podkreśla, że 
podejście Komisji polegające na „dalszym 
rozwoju wewnętrznego rynku usług w 
oparciu o proces wzajemnej oceny
dyrektywy usługowej” doprowadzi 
najprawdopodobniej do dalszej 
deregulacji, ponieważ taka „wzajemna 
ocena” skupia się głównie na zniesieniu 
istniejących wymogów w sprawie 
usługodawców, podczas gdy pomija się w 
tym procesie społeczny wpływ transpozycji 
dyrektywy;

Or. en
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Poprawka 18
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 
podstawę gospodarki europejskiej oraz są 
głównym czynnikiem stymulującym 
tworzenie miejsc pracy, zatrudnienie, 
wzrost gospodarczy oraz spójność 
społeczną w Europie; podkreśla, że należy 
czynić większe wysiłki na rzecz poprawy 
dostępu MŚP do jednolitego rynku oraz 
udziału w nim, co wiąże się z usuwaniem 
wszelkich przeszkód na drodze rozwoju 
handlu elektronicznego, o którym mowa w 
agendzie cyfrowej 2010;

2. jest zdania, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 
podstawę gospodarki europejskiej oraz są 
głównym czynnikiem stymulującym 
tworzenie trwałych i dobrej jakości miejsc 
pracy, zatrudnienie, wzrost gospodarczy 
oraz spójność społeczną w Europie; 
podkreśla, że należy czynić większe 
wysiłki na rzecz poprawy dostępu MŚP do 
jednolitego rynku oraz udziału w nim, co 
wiąże się z usuwaniem wszelkich 
przeszkód na drodze rozwoju handlu 
elektronicznego, o którym mowa w 
agendzie cyfrowej 2010;

Or. en

Poprawka 19
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że nauka języków powinna być 
promowana dzięki uczeniu się przez całe 
życie (kształceniu zawodowemu), 
zwłaszcza w odniesieniu do pracowników 
MŚP, jako środek zwiększenia dostępu 
MŚP do jednolitego rynku, co stanowi ich 
główną przewagę konkurencyjną;

Or. en
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Poprawka 20
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że jednym z głównych 
problemów, z jakimi borykają się MŚP w 
czasach pogorszenia koniunktury 
gospodarczej jest dostęp do środków 
finansowych; zdecydowanie popiera 
wniosek w sprawie planu działania 
mającego na celu poprawę dostępu MŚP 
do rynków kapitałowych;

3. zwraca uwagę, że jednym z głównych 
problemów, z jakimi borykają się MŚP w 
czasach pogorszenia koniunktury 
gospodarczej jest dostęp do środków 
finansowych; zdecydowanie popiera 
wniosek w sprawie planu działania 
mającego na celu poprawę dostępu MŚP 
do rynków kapitałowych; podkreśla, że 
europejskie programy finansowania 
powinny stać się łatwiejsze i mniej 
zbiurokratyzowane oraz że należy w 
związku z tym przyciągnąć więcej 
inwestycji prywatnych typu „venture 
capital”;

Or. en

Poprawka 21
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że jednym z głównych 
problemów, z jakimi borykają się MŚP w 
czasach pogorszenia koniunktury 
gospodarczej jest dostęp do środków 
finansowych; zdecydowanie popiera 
wniosek w sprawie planu działania 
mającego na celu poprawę dostępu MŚP 
do rynków kapitałowych;

3. zwraca uwagę, że jednym z głównych 
problemów, z jakimi borykają się MŚP w 
czasach pogorszenia koniunktury 
gospodarczej jest dostęp do środków 
finansowych; zdecydowanie popiera 
wniosek w sprawie planu działania 
mającego na celu poprawę dostępu MŚP 
do rynków kapitałowych; zaleca 
utworzenie agencji pośredniczących w 
celu określania potrzeb finansowych 
projektów innowacyjnych i 
zrównoważonych, zwłaszcza w odniesieniu 
do usług użyteczności publicznej, 
ułatwiając im dzięki temu dostęp do 
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rynków finansowych na lepszych 
warunkach;

Or. en

Poprawka 22
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że jednym z głównych 
problemów, z jakimi borykają się MŚP w 
czasach pogorszenia koniunktury 
gospodarczej jest dostęp do środków 
finansowych; zdecydowanie popiera 
wniosek w sprawie planu działania 
mającego na celu poprawę dostępu MŚP 
do rynków kapitałowych;

3. zwraca uwagę, że jednym z głównych 
problemów, z jakimi borykają się MŚP w 
czasach pogorszenia koniunktury 
gospodarczej jest dostęp do środków 
finansowych; uważa jednak, że potrzeby 
finansowe MŚP mogą być lepiej 
zaspokajane dzięki lepszemu wsparciu ze 
strony banków publicznych, niż za 
pośrednictwem rynku akcji i funduszy 
kapitału podwyższonego ryzyka, jak 
proponuje Komisja; podkreśla, że 
podejście Komisji uczyniłoby MŚP 
bardziej podatnymi na niestabilność 
rynku finansowego i strategie wyprzedaży 
aktywów, zagrażając stabilności MŚP i 
stabilności zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 23
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że jednym z głównych 
problemów, z jakimi borykają się MŚP w 
czasach pogorszenia koniunktury 
gospodarczej jest dostęp do środków 
finansowych; zdecydowanie popiera 
wniosek w sprawie planu działania 

3. zwraca uwagę, że jednym z głównych 
problemów, z jakimi borykają się MŚP w 
czasach pogorszenia koniunktury 
gospodarczej jest dostęp do środków 
finansowych; zdecydowanie popiera 
wniosek w sprawie planu działania 



PE456.898v01-00 14/35 AM\854927PL.doc

PL

mającego na celu poprawę dostępu MŚP 
do rynków kapitałowych;

mającego na celu poprawę dostępu MŚP 
do rynków kapitałowych, który zachęciłby 
również do innowacji i tym samym 
pobudził wzrost i tworzenie miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 24
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca się do Komisji o dokonywanie 
rocznej oceny dotyczącej zapotrzebowania 
na inwestycje publiczne i prywatne i 
sposobu, w jaki jest ono lub ma być 
zaspokajane w ramach propozycji nr 16;

Or. en

Poprawka 25
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
nr 15 dotyczącą obligacji przeznaczonych 
na finansowanie projektów europejskich; 
wzywa do wybierania projektów w 
zależności od potencjału tworzenia miejsc 
pracy, po obowiązkowej ocenie skutków;

Or. en

Poprawka 26
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 4 
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że zasada „najpierw myśleć 
w małej skali” nie została jeszcze 
wdrożona z myślą o zniesieniu obciążeń 
stanowiących przeszkodę dla MŚP;
domaga się szybkiej oceny karty małych
przedsiębiorstw w celu dostosowania jej 
do strategii Europa 2020;

4. podkreśla, że nie należy używać zasady
„najpierw myśleć w małej skali”, 
programu „Small Business Act” i 
związanego z nimi podejścia opartego na 
inteligentnej regulacji – mającego na celu 
„zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
dla przedsiębiorstw” w celu zwiększenia 
konkurencyjności – do ograniczania praw 
pracowniczych, udziału pracowników w 
podejmowaniu decyzji, zdrowia i 
bezpieczeństwa w miejscu pracy, norm 
socjalnych itd;

Or. en

Poprawka 27
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że zasada „najpierw myśleć w 
małej skali” nie została jeszcze wdrożona z 
myślą o zniesieniu obciążeń stanowiących 
przeszkodę dla MŚP; domaga się szybkiej 
oceny karty małych przedsiębiorstw w celu 
dostosowania jej do strategii Europa 2020;

4. podkreśla, że zasada „najpierw myśleć w 
małej skali” nie została jeszcze wdrożona z 
myślą o zniesieniu obciążeń stanowiących 
przeszkodę dla MŚP; domaga się 
zróżnicowanej polityki dotyczącej MŚP; 
sugeruje, że należy wspierać MŚP 
charakteryzujące się szczególnym 
potencjałem wzrostu, wysokimi płacami i 
dobrymi warunkami pracy oraz wzywa do 
zróżnicowania w ramach karty małych 
przedsiębiorstw w celu dostosowania jej do 
strategii Europa 2020;

Or. en

Poprawka 28
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 5 
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Projekt opinii Poprawka

5. zdecydowanie wspiera wysiłki 
zmierzające do kontynuowania 
międzynarodowych negocjacji 
handlowych; ponownie podkreśla w 
związku z tym znaczenie włączania norm 
socjalnych do wszystkich umów 
handlowych zawieranych pomiędzy UE a 
krajami trzecimi;

5. zdecydowanie wspiera wysiłki 
zmierzające do kontynuowania 
międzynarodowych negocjacji 
handlowych; ponownie podkreśla w 
związku z tym znaczenie włączania w 
stosownych przypadkach norm socjalnych 
do umów handlowych zawieranych 
pomiędzy UE a krajami trzecimi;

Or. en

Poprawka 29
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. zdecydowanie wspiera wysiłki 
zmierzające do kontynuowania 
międzynarodowych negocjacji 
handlowych; ponownie podkreśla w 
związku z tym znaczenie włączania norm 
socjalnych do wszystkich umów 
handlowych zawieranych pomiędzy UE a 
krajami trzecimi;

5. zdecydowanie wspiera wysiłki 
zmierzające do kontynuowania 
międzynarodowych negocjacji handlowych 
z myślą o zniesieniu przeszkód w handlu, 
aby zapewnić europejskim 
przedsiębiorstwom lepszy dostęp do 
rynków krajów trzecich; ponownie 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
włączania norm socjalnych do wszystkich 
umów handlowych zawieranych pomiędzy 
UE a krajami trzecimi, przy czym nie 
należy przeciążać takich umów zasadami 
o niehandlowym charakterze;

Or. en

Poprawka 30
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 5 
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Projekt opinii Poprawka

5. zdecydowanie wspiera wysiłki 
zmierzające do kontynuowania 
międzynarodowych negocjacji 
handlowych; ponownie podkreśla w 
związku z tym znaczenie włączania norm 
socjalnych do wszystkich umów 
handlowych zawieranych pomiędzy UE a 
krajami trzecimi;

5. zdecydowanie wspiera wysiłki 
zmierzające do kontynuowania 
międzynarodowych negocjacji 
handlowych; ponownie podkreśla w 
związku z tym znaczenie włączania norm 
socjalnych do wszystkich umów 
handlowych zawieranych pomiędzy UE a 
krajami trzecimi; z zadowoleniem 
przyjmuje propozycję nr 24 dotyczącą 
instrumentu zapewniającego symetrię w 
odniesieniu do dostępu do rynków 
zamówień publicznych i wzywa Komisję 
do uzupełnienia tego instrumentu 
klauzulą społeczną i środowiskową;

Or. en

Poprawka 31
Ole Christensen

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. zdecydowanie wspiera wysiłki 
zmierzające do kontynuowania 
międzynarodowych negocjacji 
handlowych; ponownie podkreśla w 
związku z tym znaczenie włączania norm 
socjalnych do wszystkich umów 
handlowych zawieranych pomiędzy UE a 
krajami trzecimi;

5. zdecydowanie wspiera wysiłki 
zmierzające do kontynuowania 
międzynarodowych negocjacji 
handlowych; ponownie podkreśla w 
związku z tym znaczenie włączania norm 
socjalnych, w tym poszanowania praw 
człowieka oraz norm ochrony środowiska 
i klimatycznych, do wszystkich umów 
handlowych zawieranych pomiędzy UE a 
krajami trzecimi;

Or. en

Poprawka 32
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 5 
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Projekt opinii Poprawka

5. zdecydowanie wspiera wysiłki 
zmierzające do kontynuowania 
międzynarodowych negocjacji 
handlowych; ponownie podkreśla w 
związku z tym znaczenie włączania norm 
socjalnych do wszystkich umów 
handlowych zawieranych pomiędzy UE a 
krajami trzecimi;

5. zdecydowanie wspiera wysiłki 
zmierzające do kontynuowania 
międzynarodowych negocjacji 
handlowych; ponownie podkreśla w 
związku z tym znaczenie włączania norm 
socjalnych do wszystkich umów 
handlowych zawieranych pomiędzy UE a 
krajami trzecimi; podkreśla w tym 
kontekście skuteczne stosowanie norm 
MOP i jej programu godnej pracy oraz 
kodeksu postępowania dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych opracowanego przez 
OECD;

Or. en

Poprawka 33
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. zdecydowanie wspiera wysiłki 
zmierzające do kontynuowania 
międzynarodowych negocjacji 
handlowych; ponownie podkreśla w 
związku z tym znaczenie włączania norm 
socjalnych do wszystkich umów 
handlowych zawieranych pomiędzy UE a 
krajami trzecimi;

5. zdecydowanie wspiera wysiłki 
zmierzające do kontynuowania 
międzynarodowych negocjacji 
handlowych; ponownie podkreśla w 
związku z tym znaczenie włączania norm 
socjalnych i norm ochrony środowiska do 
wszystkich umów handlowych 
zawieranych pomiędzy UE a krajami 
trzecimi;

Or. en

Poprawka 34
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 5 
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Projekt opinii Poprawka

5. zdecydowanie wspiera wysiłki 
zmierzające do kontynuowania 
międzynarodowych negocjacji 
handlowych; ponownie podkreśla w 
związku z tym znaczenie włączania norm 
socjalnych do wszystkich umów 
handlowych zawieranych pomiędzy UE a 
krajami trzecimi;

5. zdecydowanie wspiera wysiłki 
zmierzające do kontynuowania 
międzynarodowych negocjacji handlowych 
oraz promowanie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw w 
kontekście tych negocjacji; ponownie 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
włączania norm socjalnych i norm 
ochrony środowiska do wszystkich umów 
handlowych zawieranych pomiędzy UE a 
krajami trzecimi;

Or. en

Poprawka 35
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. oprócz propozycji nr 19 i 20 w sprawie 
kwestii podatkowych z zadowoleniem 
przyjmuje wdrożenie propozycji Mario 
Montiego dotyczących ustanowienia 
grupy ds. polityki podatkowej, w skład 
której wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich; nalega, aby grupa ta 
przedstawiła propozycje mające na celu 
zmniejszenie obciążeń związanych z 
zatrudnieniem, tak aby zwiększyć 
europejską konkurencyjność, wspierać 
najmniej uprzywilejowanych i umożliwić 
klasom średnim godziwe życie z owoców 
ich pracy;

Or. en
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Poprawka 36
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje przegląd 
dyrektyw w sprawie sprawozdań 
finansowych, których celem będzie dalsze 
uproszczenie zobowiązań w zakresie 
sprawozdawczości finansowej, a także 
ograniczenie obciążeń administracyjnych, 
szczególnie w przypadku MŚP;

6. z zadowoleniem przyjmuje przegląd 
dyrektyw w sprawie sprawozdań 
finansowych, których celem będzie dalsze 
uproszczenie zobowiązań w zakresie 
sprawozdawczości finansowej, wraz z
określeniem wspólnego poziomu dla całej 
Unii Europejskiej, a także ograniczenie 
obciążeń administracyjnych, szczególnie w 
przypadku MŚP;

Or. en

Poprawka 37
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje przegląd
dyrektyw w sprawie sprawozdań 
finansowych, których celem będzie dalsze 
uproszczenie zobowiązań w zakresie 
sprawozdawczości finansowej, a także 
ograniczenie obciążeń administracyjnych, 
szczególnie w przypadku MŚP;

6. sprzeciwia się przeglądowi dyrektyw w 
sprawie sprawozdań finansowych, których 
celem będzie dalsze uproszczenie 
zobowiązań w zakresie sprawozdawczości 
finansowej, a także ograniczenie obciążeń 
administracyjnych, szczególnie w 
przypadku MŚP, jak zasugerowano w 
propozycji nr 14; przypomina, że 
Parlament Europejski już wyraźnie 
sprzeciwił się tej propozycji, która 
utrudniłaby dostęp MŚP do finansowania; 
uważa, że propozycja ta stoi w 
sprzeczności z aktualną tendencją 
zwiększania przejrzystości, będącą 
odpowiedzią na kryzys finansowy oraz na 
potrzebę zapewnienia jasnych informacji 
jako podstawy dialogu społecznego;

Or. en
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Poprawka 38
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje przegląd 
dyrektyw w sprawie sprawozdań 
finansowych, których celem będzie dalsze 
uproszczenie zobowiązań w zakresie 
sprawozdawczości finansowej, a także 
ograniczenie obciążeń administracyjnych, 
szczególnie w przypadku MŚP;

6. z zadowoleniem przyjmuje przegląd 
dyrektyw w sprawie sprawozdań 
finansowych, których celem będzie dalsze 
uproszczenie zobowiązań w zakresie 
sprawozdawczości finansowej, a także 
ograniczenie obciążeń administracyjnych, 
szczególnie w przypadku MŚP; z myślą o 
obecnym kryzysie finansowym podkreśla, 
że uproszczenie zobowiązań dotyczących 
sprawozdawczości finansowej nie może 
doprowadzić do niezdrowej deregulacji; 
wnosi o to, by zmniejszanie obciążeń 
administracyjnych nie prowadziło do 
osłabiania ochrony pracowników, np. 
poprzez ograniczanie wymogów 
dotyczących higieny i bezpieczeństwa 
pracy;

Or. en

Poprawka 39
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje przegląd 
dyrektyw w sprawie sprawozdań 
finansowych, których celem będzie dalsze 
uproszczenie zobowiązań w zakresie 
sprawozdawczości finansowej, a także 
ograniczenie obciążeń administracyjnych, 
szczególnie w przypadku MŚP;

6. z zadowoleniem przyjmuje przegląd 
dyrektyw w sprawie sprawozdań 
finansowych, których celem będzie dalsze 
uproszczenie zobowiązań w zakresie 
sprawozdawczości finansowej, a także 
ograniczenie obciążeń administracyjnych, 
szczególnie w przypadku MŚP, ale 
ułatwienie to nie powinno w żadnym 
wypadku służyć pracodawcom jako 
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usprawiedliwienie niestosowania 
wymogów dotyczących praw 
pracowniczych pracowników;

Or. en

Poprawka 40
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje przegląd 
dyrektyw w sprawie sprawozdań 
finansowych, których celem będzie dalsze 
uproszczenie zobowiązań w zakresie 
sprawozdawczości finansowej, a także 
ograniczenie obciążeń administracyjnych, 
szczególnie w przypadku MŚP;

6. z zadowoleniem przyjmuje przegląd 
czwartej i siódmej dyrektywy i podkreśla, 
że wymogi dotyczące wysokiego poziomu 
przejrzystości i wystarczającego 
ujawniania informacji muszą być 
spełniane w celu ochrony kredytodawców;

Or. en

Poprawka 41
Ole Christensen

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. jest zaniepokojony negocjowanymi 
obecnie przepisami w sprawie „jednego 
wniosku o zezwolenie” [COM(2007)0638 -
C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] 
mającymi na celu uproszczenie procedur 
wydawania legalnym imigrantom 
zezwoleń na pobyt i pracę w UE; obawia 
się, że jeśli nie zapewni się wszystkim 
imigrantom takiej samej ochrony przed 
wyzyskiem w pracy jak obywatelom UE, 
doprowadzi to do dumpingu socjalnego i 
nieuczciwej konkurencji;

Or. en
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Poprawka 42
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie wykorzystywania 
zasad dotyczących zamówień publicznych 
do wspierania zatrudnienia, postępu 
społecznego i trwałego rozwoju; nalega, 
aby Komisja ułatwiła dostęp do zamówień 
publicznych MŚP, przedsiębiorstwom 
gospodarki społecznej i podmiotom 
sprawiedliwego handlu;

Or. en

Poprawka 43
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. wspiera konwergencję krajowych 
strategii politycznych w zakresie podatków 
w celu uniknięcia nieuczciwej 
konkurencji podatkowej między 
państwami członkowskimi i w związku z 
tym z zadowoleniem przyjmuje wniosek w 
sprawie dyrektywy wprowadzającej 
wspólną jednolitą podstawę 
opodatkowania osób prawnych; nalega, 
aby państwa członkowskie zmierzyły się z 
problemem uchylania się od 
opodatkowania i podwójnego 
opodatkowania, tak aby wspierać uczciwe 
transakcje transgraniczne;

Or. en
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Poprawka 44
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje planowane 
przez Komisję rozpatrzenie utworzenia 
obligacji na rzecz projektów, które 
finansowałyby europejskie projekty; 
ubolewa jednakże nad tym, ze Komisja nie 
działa z większą determinacją w tym 
zakresie; jest zdania, że odpowiednio 
finansowane wspólne projekty europejskie 
mogą przyczynić się do zwiększenia 
konkurencyjności UE, wykorzystując 
pełny potencjał jednolitego rynku i 
tworząc miejsca pracy; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia badania oczekiwanych 
wyników takich inwestycji pod względem 
tworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 45
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6b. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą dyrektywy 
wprowadzającej wspólną jednolitą 
podstawę opodatkowania osób prawnych i 
uważa, że taki instrument ulepszyłby 
jeszcze bardziej jednolity rynek, 
pozwalając uniknąć nieuczciwej 
konkurencji podatkowej między 
państwami członkowskimi i 
przedsiębiorstwami; jest przekonany, że 
wspólna jednolita podstawa 
opodatkowania osób prawnych pobudzi 
zwłaszcza konkurencyjność MŚP, 
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zmniejszając obciążenie wynikające ze 
skomplikowanych procedur 
administracyjnych oraz ograniczając 
wysokie koszty dostosowywania się do 
różnych krajowych systemów 
podatkowych, co pozwoli osiągnąć 
uczciwszą równowagę między 
opodatkowaniem kapitału a 
opodatkowaniem pracy;

Or. en

Poprawka 46
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6c. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą opublikowania strategii 
dotyczącej podatku VAT; uważa, że lepsza 
koordynacja podatkowa między 
państwami członkowskimi jest potrzebna 
do uniknięcia nieuczciwej konkurencji 
podatkowej i zakłóceń w funkcjonowaniu 
rynku;

Or. en

Poprawka 47
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6d. ubolewa nad tym, że Komisja nie 
planuje podejmowania działań przeciwko 
rajom podatkowym; nalega, aby Komisja 
podjęła zdecydowane działania na rzecz 
opracowania systemu zachęt i sankcji 
przeciwko uchylaniu się od 
opodatkowania i nielegalnej ucieczce 
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kapitału spowalniających europejską 
gospodarkę; przypomina swoje stanowisko 
zajęte w lutym 2010 r. przy przyjmowaniu 
sprawozdania w sprawie wspierania 
dobrych rządów w dziedzinie 
opodatkowania;

Or. en

Poprawka 48
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6e. ubolewa nad tym, że Komisja nie 
uwzględniła żadnego odniesienia do 
wprowadzenia podatku od transakcji 
finansowych, o co wnosił Parlament 
Europejski w październiku 2010 r.;

Or. en

Poprawka 49
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. ponownie przypomina o potrzebie 
stworzenia bardziej przyjaznego dla MŚP 
środowiska regulacyjnego poprzez 
przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu 
wszelkich nowych środków regulacyjnych 
lub ustawodawczych dotyczących MŚP;

7. ponownie przypomina o potrzebie 
stworzenia bardziej przyjaznego dla MŚP 
środowiska regulacyjnego poprzez 
przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu 
wszelkich nowych środków regulacyjnych 
lub ustawodawczych dotyczących MŚP;
wzywa do wyraźniejszego wzmocnienia i 
zwiększenia roli i woli politycznej państw 
członkowskich w celu ulepszenia 
jednolitego rynku;

Or. en
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Poprawka 50
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. ponownie przypomina o potrzebie 
stworzenia bardziej przyjaznego dla MŚP 
środowiska regulacyjnego poprzez 
przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu 
wszelkich nowych środków regulacyjnych 
lub ustawodawczych dotyczących MŚP;

7. ponownie przypomina o potrzebie 
stworzenia bardziej przyjaznego dla MŚP 
środowiska regulacyjnego poprzez 
przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu 
wszelkich nowych środków regulacyjnych 
lub ustawodawczych dotyczących MŚP 
oraz ich pracowników; podkreśla 
konieczność zachowania istniejących 
przepisów z zakresu zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników oraz 
wskazuje, że powszechne usuwanie tych 
przepisów jest złym podejściem;

Or. en

Poprawka 51
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. ponownie przypomina o potrzebie 
stworzenia bardziej przyjaznego dla MŚP 
środowiska regulacyjnego poprzez 
przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu 
wszelkich nowych środków regulacyjnych 
lub ustawodawczych dotyczących MŚP;

7. ponownie przypomina o potrzebie 
stworzenia bardziej przyjaznego dla MŚP 
środowiska regulacyjnego poprzez 
przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu 
wszelkich nowych środków regulacyjnych 
lub ustawodawczych dotyczących MŚP, 
skłaniając się ku ograniczaniu 
biurokracji, zwiększaniu 
konkurencyjności i promowaniu wysokiej 
jakości zatrudnienia;

Or. en
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Poprawka 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że Komisja i państwa 
członkowskie muszą kontynuować 
starania na rzecz ograniczenia obciążeń 
administracyjnych dla przedsiębiorstw, 
tak by wspierać dalszy rozwój jednolitego 
rynku i tym samym przyczyniać się do 
tworzenia nowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 53
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie skuteczniejszego 
stosowania zamówień publicznych w celu 
wspierania zatrudnienia, postępu 
społecznego i innowacji; nalega na 
Komisję, aby podjęła inicjatywy mające na 
celu umożliwienie i ułatwienie MŚP 
dostępu do zamówień publicznych.

8. podkreśla znaczenie skuteczniejszego 
stosowania przedkomercyjnych zamówień 
publicznych w celu wspierania innowacji, 
będącej głównym warunkiem trwałego 
wzrostu, zatrudnienia i postępu 
społecznego; nalega na Komisję, aby 
podjęła inicjatywy mające na celu 
umożliwienie i ułatwienie MŚP dostępu do 
zamówień publicznych, zarówno w UE, 
jak i w krajach trzecich.

Or. en

Poprawka 54
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 8 
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Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie skuteczniejszego 
stosowania zamówień publicznych w celu 
wspierania zatrudnienia, postępu 
społecznego i innowacji; nalega na 
Komisję, aby podjęła inicjatywy mające
na celu umożliwienie i ułatwienie MŚP
dostępu do zamówień publicznych.

8. podkreśla znaczenie skuteczniejszego 
stosowania zamówień publicznych w celu 
wspierania zatrudnienia, postępu 
społecznego i innowacji; nalega na 
Komisję, aby podjęła inicjatywy w celu 
znacznego zwiększenia udziału MŚP w 
zamówieniach publicznych i ułatwienia 
im dostępu do zamówień publicznych, w 
tym poprzez spółki joint venture.

Or. en

Poprawka 55
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie skuteczniejszego 
stosowania zamówień publicznych w celu 
wspierania zatrudnienia, postępu 
społecznego i innowacji; nalega na 
Komisję, aby podjęła inicjatywy mające na 
celu umożliwienie i ułatwienie MŚP 
dostępu do zamówień publicznych.

8. podkreśla znaczenie skuteczniejszego 
stosowania zamówień publicznych w celu 
wspierania zatrudnienia, postępu 
społecznego i innowacji; nalega na 
Komisję, aby podjęła inicjatywy mające na 
celu uwzględnienie tej kwestii w swojej 
propozycji nr 17 oraz by rozpatrzyła 
środki mające na celu umożliwienie i 
ułatwienie MŚP dostępu do zamówień 
publicznych.

Or. en

Poprawka 56
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie skuteczniejszego 
stosowania zamówień publicznych w celu 

8. podkreśla znaczenie skuteczniejszego 
stosowania zamówień publicznych w celu 
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wspierania zatrudnienia, postępu 
społecznego i innowacji; nalega na 
Komisję, aby podjęła inicjatywy mające na 
celu umożliwienie i ułatwienie MŚP 
dostępu do zamówień publicznych.

wspierania zatrudnienia, postępu 
społecznego i innowacji; nalega na 
Komisję, aby podjęła inicjatywy mające na 
celu umożliwienie i ułatwienie MŚP 
dostępu do zamówień publicznych; nalega, 
aby Komisja zwiększyła wspólnotową 
zdolność zapewniania symetrii w zakresie 
dostępu do zamówień publicznych; 
powtarza, że wszystkie normy socjalne i 
normy ochrony środowiska muszą być 
przestrzegane w zamówieniach 
publicznych.

Or. en

Poprawka 57
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie skuteczniejszego 
stosowania zamówień publicznych w celu 
wspierania zatrudnienia, postępu 
społecznego i innowacji; nalega na 
Komisję, aby podjęła inicjatywy mające na 
celu umożliwienie i ułatwienie MŚP 
dostępu do zamówień publicznych.

8. podkreśla znaczenie skuteczniejszego 
stosowania zamówień publicznych w celu 
wspierania zatrudnienia, postępu 
społecznego i innowacji; nalega na 
Komisję, aby podjęła inicjatywy mające na 
celu umożliwienie i ułatwienie MŚP 
dostępu do zamówień publicznych; wzywa 
Komisję do dalszego wspierania 
wykorzystywania klauzul socjalnych i 
środowiskowych w zamówieniach 
publicznych; zdecydowanie opowiada się 
za uproszczeniem i uaktualnieniem 
europejskich zasad, tak aby zamówienia 
publiczne były bardziej dostępne, 
zwłaszcza dla podmiotów obecnie 
niewystarczająco reprezentowanych, jak 
MŚP lub podmioty gospodarki społecznej.

Or. en



AM\854927PL.doc 31/35 PE456.898v01-00

PL

Poprawka 58
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. proponuje, aby „test MŚP” był częścią 
oceny skutków każdych nowych 
proponowanych przepisów, aby 
dopilnować, by przyszłe wnioski nie 
stwarzały niekorzystnych warunków 
konkurencji dla małych przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 59
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że zatrudnienie zależy 
zwłaszcza od skutecznej ochrony praw 
własności intelektualnej; dlatego z 
zadowoleniem przyjmuje zapowiedzenie 
przez Komisję przedłożenia wniosków 
legislacyjnych mających na celu zajęcie 
się nowymi wyzwaniami wynikającymi z 
piractwa w Internecie oraz poprawę 
działalności służb celnych w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 60
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. jest zaniepokojony zakłóceniami na 
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wewnętrznym rynku, powstałymi w 
wyniku różnej skali oszustw podatkowych 
w państwach członkowskich; zwraca się 
do Komisji o włączenie do propozycji 
nr 19 oceny skutków w celu zbadania 
różnych problemów wywołanych 
uchylaniem się od opodatkowania i szarą 
strefą we wszystkich państwach 
członkowskich, przed opracowaniem 
skoordynowanego podejścia na poziomie 
krajowym i unijnym, tak by czerpać z 
najlepszych sposobów postępowania w 
walce z oszustwami podatkowymi oraz 
uchylaniem się od opodatkowania, przy 
jednoczesnym określaniu odpowiednich 
zachęt dla podatników, by skłonić ich do 
właściwego uiszczania należności 
podatkowych oraz by skłonić organy 
podatkowe państw członkowskich do 
przyjmowania skutecznych środków 
prewencyjnych wobec wszelkich nadużyć 
podatkowych;

Or. en

Poprawka 61
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. jest zdania, że szersze 
upowszechnienie łączy szerokopasmowych 
i bardziej rozpowszechnione stosowanie 
TIK ułatwią funkcjonowanie jednolitego 
rynku i przyczynią się do wzrostu 
gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w 
UE, zwłaszcza w odniesieniu do MŚP;

Or. en
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Poprawka 62
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. zdecydowanie popiera propozycję 
dotyczącą unijnych obligacji na rzecz 
projektów, które finansowałyby projekty 
europejskie, i uważa, że jest to pilne 
zadanie dla Europy w odniesieniu do 
inwestycji strategicznych i tworzenia 
miejsc pracy, co oznacza, że nie wystarczy 
„rozważyć wspieranie” ich, jak 
wspomniano w komunikacie; wzywa 
Komisję do przedstawienia konkretnego 
wniosku w sprawie unijnych obligacji na 
rzecz projektów;

Or. en

Poprawka 63
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. uważa, że proces tworzenia jednolitego 
rynku energii nie powinien skupiać się 
jedynie na wspieraniu konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ale również na 
utrzymywaniu cen energii na poziomie 
dostępnym dla konsumentów i 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 64
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8b. podkreśla znaczenie lepszej 
komunikacji i poszerzenia systemu 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym, ponieważ bardzo ważne jest 
udzielanie zwłaszcza MŚP jasnych 
informacji na temat jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 65
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8b. uważa, że koordynacja strategii 
politycznych w zakresie podatków jest 
jednym z najważniejszych środków 
zapewniających wartość dodaną, 
zaproponowanych przez Mario Montiego 
w sprawozdaniu dla Komisji; dlatego z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
dotyczącą dyrektywy w sprawie wspólnej 
jednolitej podstawy opodatkowania osób 
prawnych, która położy kres nieuczciwej 
konkurencji podatkowej między 
państwami członkowskimi szkodzącej 
zatrudnieniu i finansom publicznym;

Or. en

Poprawka 66
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8c. podkreśla, jak ważne jest usunięcie 
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przeszkód legislacyjnych utrudniających 
prowadzenie działalności transgranicznej; 
wzywa Komisję do zapewnienia równych 
szans wszystkim rodzajom przedsiębiorstw 
w ramach jednolitego rynku poprzez 
podjęcie kroków niezbędnych do 
przedstawienia propozycji dotyczących 
europejskich statutów stowarzyszeń, 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i 
fundacji: w celu zaproponowania analizy 
wykonalności i oceny skutków statutów 
stowarzyszeń i towarzystw wzajemnych, 
oraz w celu dokończenia oceny 
oddziaływania statutów fundacji, we 
właściwym czasie;

Or. en


