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Poprawka 1
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że MŚP cierpią 
niewspółmiernie do swojego 
ograniczonego potencjału na skutek 
zbędnych obciążeń administracyjnych i 
regulacyjnych; mając na uwadze, że w 
związku z tym prawodawcy Unii 
Europejskiej angażują się na rzecz 
promowania zasady „najpierw myślenie na 
małą skalę”;

B. mając na uwadze, że MŚP cierpią 
niewspółmiernie do swojego 
ograniczonego potencjału na skutek 
zbędnych obciążeń administracyjnych; 
mając na uwadze, że w związku z tym 
prawodawcy Unii Europejskiej angażują 
się na rzecz promowania zasady „najpierw 
myślenie na małą skalę”;

Or. es

Poprawka 2
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że MŚP cierpią 
niewspółmiernie do swojego 
ograniczonego potencjału na skutek 
zbędnych obciążeń administracyjnych i 
regulacyjnych; mając na uwadze, że w 
związku z tym prawodawcy Unii 
Europejskiej angażują się na rzecz 
promowania zasady „najpierw myślenie na 
małą skalę”;

B. mając na uwadze, że MŚP cierpią 
niewspółmiernie do swojego 
ograniczonego potencjału na skutek 
zbędnych obciążeń; mając na uwadze, że w 
związku z tym prawodawcy Unii 
Europejskiej angażują się na rzecz 
promowania zasady „najpierw myślenie na 
małą skalę”;

Or. en

Poprawka 3
Silvia-Adriana Ţicău
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Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że 20,7 mln MŚP 
zatrudnia ponad 65% siły roboczej w 
sektorze prywatnym oraz że MŚP znajdują 
się pośród najbardziej innowacyjnych 
przedsiębiorstw mających najlepsze 
osiągnięcia jeśli chodzi o tworzenie miejsc 
pracy i wzrost gospodarczy;

Or. ro

Poprawka 4
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
mogą tworzyć miejsca pracy, jeżeli 
spełnione są odpowiednie warunki, w tym 
dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej 
oraz środki mające na celu maksymalne 
ograniczenie obciążeń administracyjnych;

Or. es

Poprawka 5
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska w ciągu ostatnich pięciu lat 
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zniosła 5 590 wymogów prawnych, co 
zmniejszyło koszty dla przedsiębiorstw o 
ponad 27 mld EUR;

Or. en

Poprawka 6
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska dąży do osiągnięcia 
wydajności regulacyjnej i 
administracyjnej realizując program 
REFIT, przeprowadzając oceny wpływu, 
testy konkurencyjności, oceny sprawności 
działania istniejących ram regulacyjnych, 
konsultacje w sprawie dziesięciu 
najbardziej obciążających regulacji, 
realizując tablicę wyników dla MŚP i 
przeprowadzając testy MŚP;

Or. en

Poprawka 7
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze, że – jak podkreśliła 
Rada Europejska – konieczne są 
uregulowania na szczeblu Unii, aby 
zagwarantować, że cele polityki UE, w tym  
właściwe funkcjonowanie jednolitego 
rynku, zostały osiągnięte;
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Or. en

Poprawka 8
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, ze obciążenia 
administracyjne przeszkadzają MŚP w 
czerpaniu pełnych korzyści z jednolitego 
rynku;

Or. lv

Poprawka 9
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą dziesięciu najbardziej 
obciążających regulacji w ramach 
realizacji programu sprawności i 
wydajności regulacyjnej REFIT i 
przyjmuje do wiadomości obietnicę, iż nie 
jest to pojedynczy wysiłek, a regularny 
element trwającej procedury 
sprawdzającej; podkreśla jednak, że 
działania dotyczące identyfikowania 
dziesięciu najbardziej obciążających 
regulacji nie mogą zastępować 
systematycznej, przekrojowej strategii 
politycznej w kwestii ograniczania 
obciążeń administracyjnych wynikających 
z przepisów UE, lecz powinny być 
postrzegane jako działania modelowe;

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą dziesięciu najbardziej 
obciążających regulacji w ramach 
realizacji programu sprawności i 
wydajności regulacyjnej REFIT i 
przyjmuje do wiadomości obietnicę, iż nie 
jest to pojedynczy wysiłek, a regularny 
element trwającej procedury 
sprawdzającej; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna zaproponować pilny 
harmonogram działań, aby 
zminimalizować obciążenia tych 
zidentyfikowanych regulacji na małe 
przedsiębiorstwa;  podkreśla również, że
działania dotyczące identyfikowania 
dziesięciu najbardziej obciążających 
regulacji nie mogą zastępować 
systematycznej, przekrojowej strategii 
politycznej w kwestii ograniczania 
obciążeń administracyjnych wynikających 
z przepisów UE, lecz powinny być 
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postrzegane jako działania modelowe;

Or. en

Poprawka 10
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą dziesięciu najbardziej 
obciążających regulacji w ramach 
realizacji programu sprawności i 
wydajności regulacyjnej REFIT i 
przyjmuje do wiadomości obietnicę, iż nie 
jest to pojedynczy wysiłek, a regularny 
element trwającej procedury 
sprawdzającej; podkreśla jednak, że 
działania dotyczące identyfikowania 
dziesięciu najbardziej obciążających 
regulacji nie mogą zastępować 
systematycznej, przekrojowej strategii 
politycznej w kwestii ograniczania 
obciążeń administracyjnych wynikających 
z przepisów UE, lecz powinny być 
postrzegane jako działania modelowe;

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą dziesięciu najbardziej 
obciążających regulacji w ramach 
realizacji programu sprawności i 
wydajności regulacyjnej REFIT i 
przyjmuje do wiadomości obietnicę, iż nie 
jest to pojedynczy wysiłek, a regularny 
element trwającej procedury 
sprawdzającej; podkreśla jednak, że 
działania dotyczące identyfikowania 
dziesięciu najbardziej obciążających 
regulacji nie mogą zastępować 
systematycznej, przekrojowej strategii 
politycznej w kwestii ograniczania 
obciążeń administracyjnych wynikających 
z przepisów UE i nie mogą podważać 
celów i skuteczności prawa, lecz powinny 
być postrzegane jako działania modelowe;

Or. en

Poprawka 11
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą dziesięciu najbardziej 

1. odnotowuje inicjatywę Komisji 
dotyczącą dziesięciu najbardziej 
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obciążających regulacji w ramach 
realizacji programu sprawności i 
wydajności regulacyjnej REFIT i 
przyjmuje do wiadomości obietnicę, iż nie 
jest to pojedynczy wysiłek, a regularny 
element trwającej procedury 
sprawdzającej; podkreśla jednak, że 
działania dotyczące identyfikowania 
dziesięciu najbardziej obciążających 
regulacji nie mogą zastępować 
systematycznej, przekrojowej strategii 
politycznej w kwestii ograniczania 
obciążeń administracyjnych wynikających 
z przepisów UE, lecz powinny być 
postrzegane jako działania modelowe;

obciążających regulacji w ramach 
realizacji programu sprawności i 
wydajności regulacyjnej REFIT i 
przyjmuje do wiadomości obietnicę, iż nie 
jest to pojedynczy wysiłek, a regularny 
element trwającej procedury 
sprawdzającej; podkreśla jednak, że 
działania dotyczące identyfikowania 
dziesięciu najbardziej obciążających 
regulacji nie mogą zastępować 
systematycznej, przekrojowej strategii 
politycznej w kwestii ograniczania 
obciążeń administracyjnych wynikających 
z przepisów UE;

Or. sv

Poprawka 12
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zwraca zatem uwagę na potrzebę 
stosowania zasady „najpierw myśl na 
małą skalę”, w polityce Unii dotyczącej 
innowacji, wzrostu, internacjonalizacji, 
wydajności, zmniejszania obciążeń 
administracyjnych oraz  jakości zasobów 
ludzkich i odpowiedzialności społecznej;

Or. en

Poprawka 13
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. wyraża zaniepokojenie z powodu 
możliwego oddziaływania upraszczania 
przepisów na prawa pracownicze w UE; w 
szczególności odnotowuje, że Komisja nie 
wskazała jakie krótko i długoterminowe 
skutki dla pracowników mogą mieć takie 
wnioski, na przykład w dziedzinie zdrowia 
i bezpieczeństwa; przypomina, że 
sporządzając oceny skutków1 Komisja ma 
obowiązek wziąć pod uwagę prawa 
podstawowe i zauważa brak równowagi 
między interesami przedsiębiorstw a 
interesami pracowników, na co przede 
wszystkim wskazała analiza poprzedzająca 
REFIT; 
__________________
1 SEC(2011) 567

Or. sv

Poprawka 14
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. jest zaniepokojony z powodu ryzyka 
negatywnego wpływu na pracowników, 
jakie może być związane z przeglądem 
dyrektywy w sprawie informowania 
pracowników i przeprowadzania z nimi 
konsultacji, uproszczeniem przepisów 
dotyczących kabotażu i przeglądem 
dyrektyw w sprawie pracy w częściowym 
wymiarze godzin i pracy tymczasowej oraz 
decyzją o nie dokonywaniu przeglądu 
dyrektywy w sprawie substancji 
rakotwórczych;

Or. sv
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Poprawka 15
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do wzmocnienia 
wysiłków na rzecz dopilnowania, by MŚP, 
a zwłaszcza przedsiębiorstwa innowacyjne, 
były zachęcane do rozwijania się dzięki 
uproszczonym ramom prawnym i 
mniejszemu obciążeniu 
administracyjnemu we wszystkich 
obszarach polityki, a zwłaszcza na 
jednolitym rynku produkcji, jednolitym 
rynku internetowym i jednolitym rynku 
usług;

3. wzywa Komisję do wzmocnienia 
wysiłków na rzecz dopilnowania, by MŚP, 
a zwłaszcza przedsiębiorstwa innowacyjne, 
były zachęcane do rozwijania się dzięki 
uproszczeniom administracyjnym i 
dostarczeniu ukierunkowanego 
finansowego i niefinansowego wsparcia
we wszystkich obszarach polityki

Or. en

Poprawka 16
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do wzmocnienia 
wysiłków na rzecz dopilnowania, by MŚP, 
a zwłaszcza przedsiębiorstwa innowacyjne, 
były zachęcane do rozwijania się dzięki 
uproszczonym ramom prawnym i 
mniejszemu obciążeniu administracyjnemu 
we wszystkich obszarach polityki, a 
zwłaszcza na jednolitym rynku produkcji, 
jednolitym rynku internetowym i 
jednolitym rynku usług;

3. wzywa Komisję do wzmocnienia 
wysiłków na rzecz dopilnowania, by MŚP, 
a zwłaszcza przedsiębiorstwa innowacyjne, 
były zachęcane do rozwijania się dzięki 
uproszczonym ramom prawnym i 
mniejszemu obciążeniu administracyjnemu 
we wszystkich obszarach polityki;

Or. es
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Poprawka 17
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do wzmocnienia 
wysiłków na rzecz dopilnowania, by MŚP, 
a zwłaszcza przedsiębiorstwa innowacyjne, 
były zachęcane do rozwijania się dzięki 
uproszczonym ramom prawnym i 
mniejszemu obciążeniu administracyjnemu 
we wszystkich obszarach polityki, a 
zwłaszcza na jednolitym rynku produkcji, 
jednolitym rynku internetowym i 
jednolitym rynku usług;

3. wzywa Komisję do pilnego
wzmocnienia wysiłków na rzecz 
dopilnowania, by MŚP, a zwłaszcza
przedsiębiorstwa innowacyjne, były 
zachęcane do rozwijania się dzięki 
uproszczonym ramom prawnym i 
mniejszemu obciążeniu administracyjnemu 
we wszystkich obszarach polityki, a 
zwłaszcza na jednolitym rynku produkcji, 
jednolitym rynku internetowym i 
jednolitym rynku usług;

Or. en

Poprawka 18
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję, aby układając 
przepisy przeprowadziła w sposób 
przejrzysty i właściwy testy MŚP oraz by 
pilnie zaproponowała łagodniejsze 
przepisy i zwolnienia w większej liczbie 
wniosków ustawodawczych, aby znacznie 
obniżyć koszty ponoszone przez MŚP;

Or. en

Poprawka 19
Josefa Andrés Barea
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję do uproszczenia 
nadmiernych formalności 
administracyjnych, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu bezpieczeństwa, 
zdrowia i ochrony w pracy oraz 
zagwarantowaniu, że MŚP stwarzają 
odpowiednie środowisko pracy dla swoich 
pracowników;

Or. es

Poprawka 20
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zagwarantowania 
łatwego dostępu do funduszy i rynków 
oraz zmniejszenia obciążeń regulacyjnych 
stanowiących jedną z największych 
przeszkód dla tworzenia i rozwoju małych 
i średnich przedsiębiorstw;

Or. ro

Poprawka 21
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. uważa, że jest bardzo ważne, by 
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państwa członkowskie wdrożyły dyrektywę 
2011/7/UE w sprawie zwalczania 
opóźnień w płatnościach w transakcjach 
handlowych, która stanowi, że jeśli chodzi 
o transakcje handlowe między 
przedsiębiorstwami a organami 
publicznymi umowny termin płatności nie 
może przekraczać limitu określonego w 
art. 4 ust. 3, chyba że wyraźnie ustalono 
inaczej w umowie oraz pod warunkiem że 
jest to obiektywnie uzasadnione 
szczególnym charakterem lub elementami 
umowy oraz w żadnym wypadku nie 
przekracza 60 dni kalendarzowych;

Or. ro

Poprawka 22
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż od tej 
pory Komisja połączy tablicę wyników dla 
MŚP z coroczną tablicą wyników REFIT; 
uważa, że jest to krok w dobrym kierunku, 
jeśli wymogi dla MŚP będą nadal włączane 
w szersze działania mające na celu 
upraszczanie przepisów; podkreśla jednak, 
że w wyniku tego połączenia Komisja 
powinna nadal skupiać szczególną uwagę 
w swoich procedurach na MŚP;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż od tej 
pory Komisja połączy tablicę wyników dla 
MŚP z coroczną tablicą wyników REFIT; 
uważa, że jest to krok w dobrym kierunku, 
jeśli wymogi dla MŚP będą nadal włączane 
w szersze działania mające na celu 
upraszczanie przepisów, bez podważania 
skuteczności prawodawstwa i bez 
tworzenia dodatkowych utrudnień 
biurokratycznych; wzywa KE do 
usprawnienia tych instrumentów dzięki 
kompleksowej ocenie skutków; podkreśla 
jednak, że w wyniku tego połączenia 
Komisja powinna nadal skupiać szczególną 
uwagę w swoich procedurach na MŚP;

Or. en

Poprawka 23
Reinhard Bütikofer
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że planowana coroczna 
tablica wyników powinna skutecznie 
śledzić postępy w ramach ustawodawstwa i 
wdrażania na szczeblu krajowym i 
unijnym, w tym w odniesieniu do MŚP; 
uważa, że tablica ta pomoże MŚP ocenić 
koszty obciążeń administracyjnych 
związanych z ustawodawstwem na 
poziomie krajowym i unijnym, a także 
ułatwi nadzór, co umożliwi konstruktywny 
udział MŚP w przyszłych konsultacjach;

5. podkreśla, że planowana coroczna 
tablica wyników powinna skutecznie 
śledzić postępy w ramach ustawodawstwa i 
wdrażania na szczeblu krajowym i unijnym 
w odniesieniu do MŚP; uważa, że tablica ta 
pomoże MŚP ocenić koszty obciążeń 
administracyjnych związanych z 
ustawodawstwem na poziomie krajowym i 
unijnym, a także ułatwi nadzór, co 
umożliwi konstruktywny udział MŚP w 
przyszłych konsultacjach;

Or. en

Poprawka 24
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla jednak, że ocena ex post 
byłaby łatwiejsza, gdyby oceny ex ante 
były dokonywane właściwie; w związku z 
tym domaga się, by podczas kolejnej 
kadencji Komisja Europejska rozpoczęła 
debatę na temat nowych procedur 
dokonywania oceny wpływu w 
instytucjach Unii, ze szczególnym 
naciskiem na MŚP oraz 
samozatrudnienie; uważa, że reforma 
powinna na przykład zapewnić większą 
niezależność i szersze uprawnienia Radzie 
ds. Oceny Skutków; ponadto zaleca, by 
Parlament w większym stopniu korzystał z 
oceny wpływu oraz instrumentów 
służących badaniu MŚP, zwłaszcza przed 
wprowadzeniem znacznych zmian we 

6. podkreśla jednak, że ocena ex post 
byłaby łatwiejsza, gdyby oceny ex ante 
były dokonywane właściwie; uważa, że 
procedury dokonywania oceny wpływu we 
wszystkich instytucjach Unii Europejskiej 
są nieadekwatne i muszą zostać 
ulepszone; wzywa Komisję Europejską do 
publikowania sprawozdania rocznego 
dotyczącego związanych z nowymi 
wnioskami wszystkich kosztów netto dla 
przedsiębiorstw; uważa, że reforma 
powinna na przykład zapewnić większą 
niezależność i szersze uprawnienia Radzie 
ds. Oceny Skutków; ponadto zaleca, by 
Parlament w większym stopniu korzystał z 
oceny wpływu oraz instrumentów 
służących badaniu MŚP, zwłaszcza przed 
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wnioskach Komisji; wprowadzeniem znacznych zmian we 
wnioskach Komisji;

Or. en

Poprawka 25
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla jednak, że ocena ex post 
byłaby łatwiejsza, gdyby oceny ex ante 
były dokonywane właściwie; w związku z 
tym domaga się, by podczas kolejnej
kadencji Komisja Europejska rozpoczęła 
debatę na temat nowych procedur 
dokonywania oceny wpływu w 
instytucjach Unii, ze szczególnym 
naciskiem na MŚP oraz samozatrudnienie; 
uważa, że reforma powinna na przykład 
zapewnić większą niezależność i szersze 
uprawnienia Radzie ds. Oceny Skutków;
ponadto zaleca, by Parlament w większym 
stopniu korzystał z oceny wpływu oraz 
instrumentów służących badaniu MŚP, 
zwłaszcza przed wprowadzeniem 
znacznych zmian we wnioskach Komisji;

6. podkreśla jednak, że ocena ex post 
byłaby łatwiejsza, gdyby oceny ex ante 
były dokonywane właściwie, 
uwzględniając wszystkie perspektywy; w 
związku z tym domaga się, by podczas 
kolejnej kadencji Komisja Europejska 
rozpoczęła debatę na temat nowych 
procedur dokonywania oceny wpływu w 
instytucjach Unii, ze szczególnym 
naciskiem na MŚP oraz samozatrudnienie; 
ponadto zaleca, by Parlament w większym 
stopniu korzystał z oceny wpływu oraz 
instrumentów służących badaniu MŚP;

Or. en

Poprawka 26
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 6 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

uważa, że obciążenia związane z nowymi 
wnioskami powinny zostać 
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skompensowane redukcjami przynajmniej 
podobnej wielkości.

Or. en

Poprawka 27
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Rady, zawarty w jej konkluzjach z dnia 14 
i 15 marca 2013 r., o podjęcie dalszych 
działań na rzecz ograniczenia 
powszechnego obciążenia regulacyjnego
zarówno na szczeblu unijnym, jak i 
krajowym;

8. z zadowoleniem przyjmuje 
oświadczenia Rady zawarte w jej 
konkluzjach z marca i października 2013 
r., w których przyznaje ona, że działania 
podjęte w celu zmniejszenia nadmiernie 
obciążających regulacji, zarówno na 
szczeblu unijnym, jak i krajowym, musi 
zawsze uwzględniać potrzebę właściwej 
ochrony konsumentów i pracowników;
odnotowuje w związku z tym zasadę 
pomocniczości i proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 28
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża ubolewanie ze względu na fakt, 
iż MŚP nie udało się dotychczas 
wykorzystać potencjału jednolitego rynku i 
przypomina, że jedynie 25% MŚP z 27 
państw członkowskich UE prowadzi 
działalność eksportową; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do współpracy na 
rzecz usunięcia zbędnych przeszkód 

9. wyraża ubolewanie ze względu na fakt, 
iż MŚP nie udało się dotychczas 
wykorzystać potencjału jednolitego rynku i 
przypomina, że jedynie 25% MŚP z 27 
państw członkowskich UE prowadzi 
działalność eksportową; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do współpracy na 
rzecz usunięcia zbędnych przeszkód 
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transgranicznych, które szkodzą MŚP, oraz 
do większego zaangażowania na rzecz 
osiągnięcia spójności regulacyjnej w 
państwach członkowskich; podkreśla 
znaczenie zawarcia dauhańskiej agendy 
rozwoju podczas 9. konferencji 
ministerialnej w grudniu 2013 r., ze 
szczególnym naciskiem na ułatwienia w 
handlu dla MŚP; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji 
zaproponowania jednolitej deklaracji 
VAT;

transgranicznych, które szkodzą MŚP, oraz 
do większego zaangażowania na rzecz 
dzielenia się najlepszymi praktykami w 
zakresie procedur administracyjnych w 
państwach członkowskich; podkreśla 
znaczenie zawarcia dauhańskiej agendy 
rozwoju podczas 9. konferencji 
ministerialnej w grudniu 2013 r., ze 
szczególnym naciskiem na ułatwienia w 
handlu dla MŚP; uważa, że wszelki 
standardowy formularz deklaracji VAT 
nie może być bardziej skomplikowany, ani 
nie może wymagać podania większej 
liczby informacji od najprostszego 
formularza, który zastępuje. 

Or. en

Poprawka 29
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża ubolewanie ze względu na fakt, 
iż MŚP nie udało się dotychczas 
wykorzystać potencjału jednolitego rynku i 
przypomina, że jedynie 25% MŚP z 27 
państw członkowskich UE prowadzi 
działalność eksportową; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do współpracy na 
rzecz usunięcia zbędnych przeszkód 
transgranicznych, które szkodzą MŚP,
oraz do większego zaangażowania na rzecz 
osiągnięcia spójności regulacyjnej w 
państwach członkowskich; podkreśla 
znaczenie zawarcia dauhańskiej agendy 
rozwoju podczas 9. konferencji 
ministerialnej w grudniu 2013 r., ze 
szczególnym naciskiem na ułatwienia w 
handlu dla MŚP; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji 

9. wyraża ubolewanie ze względu na fakt, 
iż MŚP nie udało się dotychczas 
wykorzystać potencjału jednolitego rynku i 
przypomina, że jedynie 25% MŚP z 27 
państw członkowskich UE prowadzi 
działalność eksportową; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do współpracy na 
rzecz lepszej integracji jednolitego rynku,
oraz do większego zaangażowania na rzecz 
osiągnięcia spójności regulacyjnej w 
państwach członkowskich; podkreśla 
znaczenie zawarcia dauhańskiej agendy 
rozwoju podczas 9. konferencji 
ministerialnej w grudniu 2013 r.; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji zaproponowania jednolitej 
deklaracji VAT;
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zaproponowania jednolitej deklaracji VAT;

Or. en

Poprawka 30
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że niesprawiedliwa 
konkurencja podatkowa między 
państwami członkowskimi ma negatywny 
wpływ na rozwój przedsiębiorstw na 
jednolitym rynku, przy czym jeśli chodzi o 
systemy podatkowe MŚP są często w 
gorszej sytuacji od dużych 
przedsiębiorstw, co utrudnia ich 
potencjalny wzrost i inwestycje;  opowiada 
się za lepszą koordynacją systemów 
opodatkowania przedsiębiorstw w UE 
dzięki wprowadzeniu zharmonizowanej 
podstawy podatkowej oraz działaniom na 
rzecz zwalczania uchylania się od 
opodatkowania i agresywnego planowania 
podatkowego;

Or. en

Poprawka 31
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa państwa członkowskie do 
umożliwienia gromadzenia danych 
finansowych i innych danych dotyczących 
MŚP; wzywa do ustandaryzowania 
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danych dotyczących MŚP i ich 
wprowadzania do starannie 
prowadzonych i kompleksowych 
centralnych rejestrów; 

Or. es

Poprawka 32
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca państwa członkowskie do 
wzorowania się na podejmowanych na 
szczeblu UE działaniach prowadzonych w 
ramach REFIT oraz w ramach 
identyfikowania dziesięciu najbardziej 
obciążających regulacji, a także do 
zapewnienia zmniejszenia ograniczeń 
regulacyjnych dla MŚP na szczeblu 
krajowym; ponadto podkreśla fakt, iż 
państwa członkowskie mogą być 
szczególnie skuteczne w zmniejszaniu 
obciążeń regulacyjnych dla MŚP poprzez 
unikanie nadmiernie rygorystycznego 
wdrażania przepisów dyrektyw UE do 
prawa krajowego; wzywa państwa 
członkowskie do skorzystania z tej 
możliwości w celu złagodzenia przepisów 
mających zastosowanie do MŚP w 
obszarach, w których zezwala na to 
prawodawstwo UE, czyli w takich 
obszarach jak informowanie pracowników 
i przeprowadzanie z nimi konsultacji, 
higiena żywności, odpady, środowisko 
oraz roczne sprawozdania finansowe;

10. zachęca państwa członkowskie do 
wzorowania się na podejmowanych na 
szczeblu UE działaniach prowadzonych w 
ramach REFIT oraz w ramach 
identyfikowania dziesięciu najbardziej 
obciążających regulacji, a także do 
zapewnienia zmniejszenia ograniczeń 
administracyjnych dla MŚP na szczeblu 
krajowym; w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie, aby niezwłocznie 
przyjęły szereg ambitnych środków, aby 
zmniejszyć obciążenia administracyjne dla 
MŚP; podkreśla jednak, że nie można 
pozwolić na utrudnienie skutecznego 
wdrażania normach MOP; 

Or. es

Poprawka 33
Marita Ulvskog
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca państwa członkowskie do 
wzorowania się na podejmowanych na 
szczeblu UE działaniach prowadzonych w 
ramach REFIT oraz w ramach 
identyfikowania dziesięciu najbardziej 
obciążających regulacji, a także do 
zapewnienia zmniejszenia ograniczeń 
regulacyjnych dla MŚP na szczeblu 
krajowym; ponadto podkreśla fakt, iż 
państwa członkowskie mogą być 
szczególnie skuteczne w zmniejszaniu 
obciążeń regulacyjnych dla MŚP poprzez 
unikanie nadmiernie rygorystycznego 
wdrażania przepisów dyrektyw UE do 
prawa krajowego; wzywa państwa 
członkowskie do skorzystania z tej 
możliwości w celu złagodzenia przepisów 
mających zastosowanie do MŚP w 
obszarach, w których zezwala na to
prawodawstwo UE, czyli w takich 
obszarach jak informowanie pracowników 
i przeprowadzanie z nimi konsultacji, 
higiena żywności, odpady, środowisko 
oraz roczne sprawozdania finansowe;

10. zachęca państwa członkowskie do 
wzorowania się na podejmowanych na 
szczeblu UE działaniach prowadzonych w 
ramach REFIT oraz w ramach 
identyfikowania dziesięciu najbardziej 
obciążających regulacji, a także do 
zapewnienia zmniejszenia ograniczeń 
regulacyjnych dla MŚP na szczeblu 
krajowym; ponadto podkreśla fakt, iż 
państwa członkowskie mogą być 
szczególnie skuteczne w zmniejszaniu 
obciążeń regulacyjnych dla MŚP poprzez 
właściwe wdrażanie przepisów dyrektyw 
UE do prawa krajowego; zwraca uwagę na 
oczywiste prawo państw członkowskich do 
przyjmowania przepisów krajowych, jeżeli 
UE przyjęła tylko przepisy minimalne;  
wzywa państwa członkowskie do 
skorzystania z tej możliwości w celu 
złagodzenia przepisów mających 
zastosowanie do MŚP w obszarach, w 
których zezwala na to prawodawstwo UE;

Or. sv

Poprawka 34
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca państwa członkowskie do 
wzorowania się na podejmowanych na 
szczeblu UE działaniach prowadzonych w 
ramach REFIT oraz w ramach 

10. zachęca państwa członkowskie do 
wzorowania się na podejmowanych na 
szczeblu UE działaniach prowadzonych w 
ramach REFIT oraz w ramach 
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identyfikowania dziesięciu najbardziej 
obciążających regulacji, a także do 
zapewnienia zmniejszenia ograniczeń 
regulacyjnych dla MŚP na szczeblu 
krajowym; ponadto podkreśla fakt, iż 
państwa członkowskie mogą być 
szczególnie skuteczne w zmniejszaniu 
obciążeń regulacyjnych dla MŚP poprzez 
unikanie nadmiernie rygorystycznego 
wdrażania przepisów dyrektyw UE do 
prawa krajowego; wzywa państwa 
członkowskie do skorzystania z tej 
możliwości w celu złagodzenia przepisów 
mających zastosowanie do MŚP w 
obszarach, w których zezwala na to 
prawodawstwo UE, czyli w takich 
obszarach jak informowanie pracowników 
i przeprowadzanie z nimi konsultacji, 
higiena żywności, odpady, środowisko 
oraz roczne sprawozdania finansowe;

identyfikowania dziesięciu najbardziej 
obciążających regulacji, a także do 
zapewnienia lepszego otoczenia ramowego
dla MŚP na szczeblu krajowym; ponadto 
podkreśla fakt, iż państwa członkowskie 
mogą być szczególnie skuteczne w 
zmniejszaniu obciążeń regulacyjnych dla 
MŚP; podkreśla, że państwa członkowskie 
mogą wykorzystać możliwość złagodzenia 
przepisów mających zastosowanie do MŚP 
w obszarach, w których zezwala na to 
prawodawstwo UE, czyli w takich 
obszarach jak informowanie pracowników 
i przeprowadzanie z nimi konsultacji, 
higiena żywności, odpady, środowisko 
oraz roczne sprawozdania finansowe; 

Or. en

Poprawka 35
Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca państwa członkowskie do 
wzorowania się na podejmowanych na 
szczeblu UE działaniach prowadzonych w 
ramach REFIT oraz w ramach 
identyfikowania dziesięciu najbardziej 
obciążających regulacji, a także do 
zapewnienia zmniejszenia ograniczeń 
regulacyjnych dla MŚP na szczeblu 
krajowym; ponadto podkreśla fakt, iż 
państwa członkowskie mogą być 
szczególnie skuteczne w zmniejszaniu 
obciążeń regulacyjnych dla MŚP poprzez 
unikanie nadmiernie rygorystycznego 
wdrażania przepisów dyrektyw UE do 
prawa krajowego; wzywa państwa 

10. zachęca państwa członkowskie do 
wzorowania się na podejmowanych na 
szczeblu UE działaniach prowadzonych w 
ramach REFIT oraz w ramach 
identyfikowania dziesięciu najbardziej 
obciążających regulacji, a także do 
zapewnienia zmniejszenia ograniczeń 
regulacyjnych dla MŚP na szczeblu 
krajowym; ponadto podkreśla fakt, iż 
państwa członkowskie mogą być 
szczególnie skuteczne w zmniejszaniu 
obciążeń regulacyjnych dla MŚP poprzez 
unikanie nadmiernie rygorystycznego 
wdrażania przepisów dyrektyw UE do 
prawa krajowego; wzywa państwa 
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członkowskie do skorzystania z tej 
możliwości w celu złagodzenia przepisów
mających zastosowanie do MŚP w 
obszarach, w których zezwala na to 
prawodawstwo UE, czyli w takich 
obszarach jak informowanie pracowników 
i przeprowadzanie z nimi konsultacji, 
higiena żywności, odpady, środowisko 
oraz roczne sprawozdania finansowe;

członkowskie do skorzystania z tej 
możliwości w celu zredukowania 
zbędnych obciążeń regulacyjnych dla
MŚP w obszarach, w których zezwala na to 
prawodawstwo UE;

Or. sv

Poprawka 36
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że państwa członkowskie 
mogą być szczególnie skuteczne jeśli 
chodzi o zmniejszanie obciążeń 
administracyjnych nałożonych na MŚP 
oraz unikanie nadmiernej regulacji przy 
transpozycji europejskich dyrektyw do 
prawa krajowego; wzywa państwa 
członkowskie do zmniejszenia formalności 
dla MŚP, jeśli pozwalają na to przepisy 
UE;

Or. es

Poprawka 37
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie testów MŚP, jednak 
ubolewa nad tym, że tylko nieliczne 
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państwa członkowskie uwzględniły je w 
krajowym procesie decyzyjnym; 

Or. es

Poprawka 38
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. przypomina swoje stanowisko w 
kwestii ogólnych wyłączeń MŚP z zakresu 
ustawodawstwa UE zgodnie z rezolucją 
Parlamentu Europejskiego z dnia 23 
października 2012 r., w której stwierdza 
się, że wyłączenia mogą być stosowane 
tylko wówczas, gdy odpowiednie testy 
MŚP mogą wykazać w oparciu o dany 
przypadek, że szczególne potrzeby MŚP 
nie mogą zostać zaspokojone za pomocą 
dostosowanych rozwiązań i łagodniejszych 
przepisów; podkreśla, że ogólne 
wyłączenia MŚP często niosą ze sobą 
ryzyko, iż MŚP mogą zostać objęte 
niespójnym ustawodawstwem krajowym, 
które promowałoby fragmentację i 
utrudniło im dostęp do rynku 
wewnętrznego;

11.za niewłaściwe uważa wprowadzenie 
dla MŚP całościowych zwolnień ze 
stosowania przepisów; uważa, że wnioski 
umożliwiające złagodzenie przepisów i 
zwolnienia powinny by oceniane 
indywidualnie; 

Or. sv

Poprawka 39
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że upraszczanie przepisów 
nie powinno stanowić pretekstu do 
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obniżania ambicji, jeżeli chodzi o kwestie 
o zasadniczym znaczeniu dla 
bezpieczeństwa, dobra i wpływu 
pracowników w miejscu pracy; ubolewa 
zatem nad faktem, że polityka Komisji 
dotycząca środowiska pracy uważana jest 
za obciążenie oraz że Komisja postanowiła 
na przykład nie przedkładać wniosku 
dotyczącego dyrektywy w sprawie 
zaburzeń układu mięśniowo-
szkieletowego; wzywa Komisję do 
nieobniżania poprzeczki jeśli chodzi o 
środowisko pracy;

Or. sv

Poprawka 40
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. przypomina swoje stanowisko w 
kwestii ogólnych wyłączeń MŚP z zakresu 
ustawodawstwa UE zgodnie z rezolucją 
Parlamentu Europejskiego z dnia 23 
października 2012 r., w której stwierdza 
się, że wyłączenia mogą być stosowane 
tylko wówczas, gdy odpowiednie testy 
MŚP mogą wykazać w oparciu o dany 
przypadek, że szczególne potrzeby MŚP
nie mogą zostać zaspokojone za pomocą 
dostosowanych rozwiązań i łagodniejszych 
przepisów; podkreśla, że ogólne
wyłączenia MŚP często niosą ze sobą 
ryzyko, iż MŚP mogą zostać objęte 
niespójnym ustawodawstwem krajowym, 
które promowałoby fragmentację i 
utrudniło im dostęp do rynku 
wewnętrznego;

11. przypomina swoje stanowisko w 
kwestii ogólnych zwolnień 
mikroprzedsiebiorstw z zakresu 
ustawodawstwa UE zgodnie z rezolucją 
Parlamentu Europejskiego z dnia 23 
października 2012 r., w której stwierdza 
się, że wyłączenia mogą być stosowane 
tylko wówczas, gdy odpowiednie testy 
MŚP mogą wykazać w oparciu o dany 
przypadek, że szczególne potrzeby 
mikroprzedsiębiorstw nie mogą zostać 
zaspokojone za pomocą dostosowanych 
rozwiązań i łagodniejszych przepisów; 
podkreśla, że wyłączenia 
mikroprzedsiębiorstw często niosą ze sobą 
ryzyko, iż MŚP mogą zostać objęte 
niespójnym ustawodawstwem krajowym, 
które promowałoby fragmentację i 
utrudniło im dostęp do rynku 
wewnętrznego;

Or. en
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Poprawka 41
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uważa, że w stosunku do 
mikroprzedsiębiorstw powinno się 
stosować automatyczne zwolnienia oraz 
powinny je obejmować tylko takie 
uregulowania, które mogą im przynieść 
korzyści; w przypadku włączenia w zakres 
stosowania przepisów, powinno się 
zrezygnować z nakładania na nie części 
obowiązków;

Or. en

Poprawka 42
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. aby zmniejszyć obciążenia związane z 
przepisami prawa pracy, uważa, że 
dyrektywa dotycząca czasu pracy powinna 
zostać poddana gruntownemu 
przeglądowi, ponieważ jest ona 
nieelastyczna dla mikroprzedsiębiorstw i 
MŚP;

Or. en

Poprawka 43
Vicky Ford
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Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. aby zmniejszyć obciążenia związane z 
przepisami dotyczącymi zdrowia i 
bezpieczeństwa, zaleca, by z 
przedsiębiorstw niskiego ryzyka zdjąć 
obowiązek prowadzenia pisemnych ocen 
zdrowia i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 44
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. aby zmniejszyć obciążenia związane z 
REACH, wzywa Komisję do wstrzymania 
się od dalszego wdrażania rozporządzenia 
REACH do czasu przeprowadzenia 
pełnego przeglądu i związanych z nim 
zmian ustawodawczych, biorąc pod uwagę 
do jakiego stopnia zaniżone były wstępne 
szacunki kosztów;  zaleca, by MŚP miały 
znacznie obniżone koszty rejestracji, a 
stawki dla mikroprzedsiębiorstw były 
proporcjonalne; przyznaje, że 
przedsiębiorstwa potrzebują jasności, jeśli 
chodzi o przepisy REACH po 2018 r., aby 
już teraz móc podejmować rozsądne 
decyzje biznesowe;  uważa, że konieczność 
stosowania przepisów REACH powoduje, 
że MŚP z siedzibą w Europie mają 
niekorzystne warunki konkurencji, 
zwłaszcza jeśli międzynarodowa 
konkurencja nie musi stosować tych 
przepisów, lecz może prowadzić wymiany 
handlowe z UE w ramach umów o 
wolnym handlu;
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Or. en

Poprawka 45
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 12 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12d. wzywa Komisję, aby przyspieszyła 
rozpatrywanie wszystkich wniosków 
dotyczących REACH, a w szczególności 
przyśpieszyła rozpatrywanie wniosków 
pochodzących od MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw oraz udzieliła MŚP i 
mikroprzedsiębiorstwom odpowiednich 
wskazówek, aby pomóc im rejestrować 
wyselekcjonowane wnioski;

Or. en

Poprawka 46
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że konsultacje w sprawie 
dziesięciu najbardziej obciążających 
regulacji są przydatne, a ich wynik 
postrzega jako istotny sygnał dla MŚP oraz 
reprezentujących je organizacji; wzywa 
Komisję do dalszego i regularnego 
prowadzenia takich działań z 
wykorzystaniem Eurobarometru;
odnotowuje jednak znaczną dysproporcję 
w odniesieniu do reakcji na konsultacje w 
sprawie dziesięciu najbardziej 
obciążających regulacji w różnych 
regionach geograficznych; zachęca 

13. uważa, że konsultacje w sprawie 
dziesięciu najbardziej obciążających 
regulacji są przydatne, a ich wynik 
postrzega jako istotny sygnał dla MŚP oraz 
reprezentujących je organizacji; 
odnotowuje jednak znaczną dysproporcję 
w odniesieniu do reakcji na konsultacje w 
sprawie dziesięciu najbardziej 
obciążających regulacji w różnych 
regionach geograficznych; zachęca 
Komisję do dokonania oceny ex post w 
celu określenia przyczyn takiej 
dysproporcji, aby zapewnić, że zebrane 
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Komisję do dokonania oceny ex post w 
celu określenia przyczyn takiej 
dysproporcji, aby zapewnić, że zebrane 
informacje nie są tendencyjne ze względu 
na brak świadomości lub inne czynniki, 
które wypaczyłyby zebrane opinie;

informacje nie są tendencyjne ze względu 
na brak świadomości lub inne czynniki, 
które wypaczyłyby zebrane opinie;

Or. en

Poprawka 47
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. oczekuje, że podczas kolejnej kadencji 
Komisji odpowiedzialność za „inteligentne 
regulacje” będzie nadal wchodziła w 
zakres kompetencji Gabinetu 
Przewodniczącego; zachęca kolejną 
Komisję do wzmocnienia roli 
pełnomocników MŚP;

14. oczekuje, że podczas kolejnej kadencji 
Komisji odpowiedzialność za „inteligentne 
regulacje” będzie nadal wchodziła w 
zakres kompetencji Gabinetu 
Przewodniczącego; zachęca kolejną 
Komisję do wzmocnienia roli 
pełnomocników MŚP; wzywa w związku z 
tym Komisję do zagwarantowania, by 
krajowe organizacje MŚP były częścią 
niedawno utworzonej sieci 
pełnomocników MŚP oraz by 
zgromadzenie MŚP było odpowiednio 
informowane o inicjatywach UE;

Or. es

Poprawka 48
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. odnotowuje, że porozumienia z 
partnerami społecznymi mają 
zastosowanie do szeregu różnych sektorów 
gospodarki i pracowników, ale negocjacje 
nie nadążały za programem UE 
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dotyczącym lepszego stanowienia prawa, a 
koszty i korzyści ich propozycji nie 
podlegają każdorazowo rygorystycznym 
niezależnym ocenom; 

Or. en

Poprawka 49
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. wzywa partnerów społecznych, aby 
proponując działania legislacyjne 
stosowali również inteligentne narzędzia 
regulacyjne, lecz również zwiększyli 
wykorzystanie ocen wpływu i testów 
mikroprzedsiębiorstw/ MŚP w 
negocjacjach oraz kierowali 
porozumienia, w których proponuje się 
działania legislacyjne, do zewnętrznej 
kontroli przez Radę Komisji ds. Ocen 
Skutków;

Or. en

Poprawka 50
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. przestrzega przed ryzykiem dla 
lokalnej i regionalnej konkurencyjności i 
przedsiębiorców, jeżeli starania na rzecz 
ograniczenia nadmiernie rygorystycznego 
wdrażania doprowadzą do zwiększenia 
maksymalnego poziomu harmonizacji lub 
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do ustawodawstwa wspólnego dla 
wszystkich;

Or. en


