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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

A. mając na uwadze, że proces uproszczenia przepisów stanowi poważny problem zgodności 
z istniejącym prawem i wymaga istnienia mechanizmów lub procedur zmierzających do 
potwierdzenia tej zgodności. 

1. z zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte przez Komisję mające na celu pełniejsze 
włączenie 23 milionów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich i ich 75 
milionów pracowników do strategii lizbońskiej w celu zwiększania wzrostu 
gospodarczego i poprawy poziomu zatrudnienia;

2. podkreśla fakt, że uproszczenie przepisów stanowi podstawowy, choć trudny do 
zrealizowania cel oraz, że pod pewnymi względami jest częściowo podobne do 
kodyfikacji; wzywa Komisję do zaangażowania się w upraszczanie poprzez wniesienie 
wniosku dotyczącego prostego mechanizmu mającego na celu potwierdzenie zgodności 
prawnej zmian wprowadzonych do przepisów europejskich w celu uproszczenia ich oraz o 
zaproponowanie państwom członkowskim, aby wprowadziły w życie analogiczny 
mechanizm, co będzie dla każdego z nich zachętą do podjęcia tych działań;

3. popiera projekty dążące do ułatwienia zakładania nowych przedsiębiorstw oraz 
ograniczenia terminów i kosztów z tym związanych, zaznaczając, że o ile zwolnienia 
podatkowe nie stanowią problemu, pojęcie niskooprocentowanych pożyczek nie przystaje 
automatycznie do prawodawstwa wspólnotowego, które wręcz przeciwnie, dąży do 
osiągnięcia równych warunków na rynku; 

4. podkreśla, że należy poruszyć kwestię interesów pracowników MŚP i ich ochrony oraz 
sugeruje, iż wyznaczenie lokalnego przedstawiciela związkowego jest odpowiedzią na ten 
problem.
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