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Poprawka  1 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

3. z zadowoleniem przyjmuje otwarcie 
negocjacji w sprawie nowego 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w 
sprawie lepszego stanowienia prawa; jest 
zdania, Ŝe powinno to skutkować 
podniesieniem jakości procesu 
sporządzania aktów prawnych przez 
Komisję, do poprawy przeprowadzanej 
przez nią oceny skutków projektów aktów 
prawnych, w tym skutków gospodarczych, 
społecznych, środowiskowych i 
dotyczących MŚP, oraz tam, gdzie 
właściwe, stosowania rozporządzeń 
zamiast dyrektyw zgodnie z zasadami 
omocniczości i proporcjonalności; 
oczekuje, Ŝe Komisja będzie jednakowo 
traktować oba organy władzy 
ustawodawczej, jeśli chodzi o 
udostępnianie informacji i dokumentów w 
trakcie całej procedury ustawodawczej; 
oczekuje silniejszego zaangaŜowania w 
zapewnienie odpowiednich konsultacji 
międzyinstytucjonalnych, pełnego 
podejmowania działań wynikających z 
wniosków i zaleceń Parlamentu oraz 
przedstawiania szczegółowych uzasadnień 
w przypadku planowanego wycofania 
wniosku; przypomina, Ŝe programowanie 
wieloletnie uzgodnione między trzema 

3. przyjmuje do wiadomości otwarcie 
negocjacji w sprawie nowego 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w 
sprawie lepszego stanowienia prawa oraz 
jego cel podniesienia jakości procesu 
sporządzania aktów prawnych przez 
Komisję, poprawy przeprowadzanej przez 
nią oceny skutków projektów aktów 
prawnych, w tym skutków gospodarczych, 
społecznych, środowiskowych; oczekuje, 
Ŝe Komisja będzie jednakowo traktować 
oba organy władzy ustawodawczej, jeśli 
chodzi o udostępnianie informacji i 
dokumentów w trakcie całej procedury 
ustawodawczej; oczekuje silniejszego 
zaangaŜowania w zapewnienie 
odpowiednich konsultacji 
międzyinstytucjonalnych, pełnego 
podejmowania działań wynikających z 
wniosków i zaleceń Parlamentu oraz 
przedstawiania szczegółowych uzasadnień 
w przypadku planowanego wycofania 
wniosku; przypomina, Ŝe programowanie 
wieloletnie uzgodnione między trzema 
instytucjami, powinno zapewniać ramy dla 
rocznego programu prac i stanowić 
podstawę dyskusji na temat 
poszczególnych rocznych programów prac; 
przypomina, Ŝe nie naleŜy postrzegać 
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instytucjami, powinno zapewniać ramy dla 
rocznego programu prac i stanowić 
podstawę dyskusji na temat 
poszczególnych rocznych programów prac; 
przypomina, Ŝe nie naleŜy postrzegać 
lepszego stanowienia prawa jako narzędzia 
nadawania niŜszego priorytetu obszarom 
wchodzącym w zakres kompetencji UE, a 
decyzje polityczne w demokratycznym 
procesie decyzyjnym powinny przewaŜać 
nad ocenami technicznymi; 

lepszego stanowienia prawa jako narzędzia 
nadawania niŜszego priorytetu obszarom 
wchodzącym w zakres kompetencji UE, a 
decyzje polityczne w demokratycznym 
procesie decyzyjnym powinny przewaŜać 
nad ocenami technicznymi; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

4. wzywa Komisję do dalszego 
zwiększania spójności jej programu 
legislacyjnego, do poprawy niezaleŜnej 
oceny skutków projektów aktów 
prawnych, w tym testu MŚP i testu 
konkurencyjności, przy czym oba te 
pomiary powinny słuŜyć zmniejszeniu 
biurokracji na wszystkich szczeblach – 
europejskim, krajowym i regionalnym – i 
w odniesieniu do wszystkich podmiotów 
gospodarczych i obywateli w ich Ŝyciu 
codziennym, a tym samym sprzyjać 
tworzeniu miejsc pracy przy przestrzeganiu 
norm społecznych i środowiskowych; 
uwaŜa, Ŝe MŚP oraz 
mikroprzedsiębiorstwa nie powinny 
doświadczać niepotrzebnych obciąŜeń przy 
wykonywaniu ustawodawstwa i 
przestrzeganiu norm; wzywa Komisję do 
dąŜenia do maksymalnego uproszczenia i – 
na ile to moŜliwe – propagowania pełnego 
wykorzystywania rozwiązań cyfrowych w 
celu ułatwienia wdraŜania przepisów UE; 
jest zdania, Ŝe być moŜe będzie naleŜało 
przeprowadzić przegląd dyrektyw i 
rozporządzeń, które okazały się 
nieodpowiednie dla małych 
przedsiębiorstw, tak aby nie nakładać 

4. wzywa Komisję do dalszego 
zwiększania spójności jej programu 
legislacyjnego, co ma słuŜyć zmniejszeniu 
zbędnych obciąŜeń administracyjnych na 
wszystkich szczeblach – europejskim, 
krajowym i regionalnym – i w odniesieniu 
do wszystkich podmiotów gospodarczych i 
obywateli w ich Ŝyciu codziennym, a tym 
samym sprzyjać tworzeniu miejsc pracy 
przy przestrzeganiu norm społecznych i 
środowiskowych;  uwaŜa, Ŝe MŚP oraz 
mikroprzedsiębiorstwa nie powinny 
doświadczać niepotrzebnych obciąŜeń przy 
wykonywaniu ustawodawstwa i 
przestrzeganiu norm; wzywa Komisję do 
dąŜenia do maksymalnego uproszczenia i – 
na ile to moŜliwe – propagowania pełnego 
wykorzystywania rozwiązań cyfrowych w 
celu ułatwienia wdraŜania przepisów UE; 
jest zdania, Ŝe być moŜe będzie naleŜało 
przeprowadzić przegląd dyrektyw i 
rozporządzeń, które okazały się 
nieodpowiednie dla małych 
przedsiębiorstw, tak aby nie nakładać 
obciąŜeń na MŚP; popiera rozpatrzenie 
dostosowań i łagodniejszych przepisów dla 
MŚP oraz ewentualnych odstępstw dla 
mikroprzedsiębiorstw, jeśli moŜna 
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obciąŜeń na MŚP; jest zdania, Ŝe być moŜe 
będzie naleŜało przeprowadzić przegląd 
dyrektyw i rozporządzeń, które okazały się 
nieodpowiednie dla małych 
przedsiębiorstw, tak aby nie nakładać 
obciąŜeń na MŚP; 

wykazać, Ŝe nie podwaŜają one 
skuteczności przepisów oraz pod 
warunkiem, Ŝe odstępstwa i łagodniejsze 
przepisy nie sprzyjają rozdrobnieniu ani 
nie utrudniają dostępu tych 
przedsiębiorstw do wewnętrznego rynku;  

Or. en 
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Poprawka  3 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Program prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

5. zwraca się do Komisji, by w związku z 
programem sprawności i wydajności 
regulacyjnej (REFIT) przedstawiła wykaz 
aktów ustawodawczych i wniosków, 
których przeglądu naleŜy dokonać lub 
które naleŜy uchylić, jeŜeli nie przynoszą 
one juŜ unijnej wartości dodanej i nie 
wydają się odpowiednie lub gdy 
przestarzałe i nie nadają się juŜ do 
pierwotnego celu; podkreśla jednak, Ŝe nie 
naleŜy wykorzystywać programu REFIT 
jako pretekstu do obniŜenia poziomu 
ambicji w sprawach o zasadniczym 
znaczeniu, do deregulacji lub do obniŜania 
standardów społecznych i 
środowiskowych; jest zdania, Ŝe 
uproszczenie dotyczy jakości, a nie celów 
ilościowych; odnotowuje cel zmniejszenia 
obciąŜeń administracyjnych i 
biurokratycznych oraz powiązanych 
kosztów nowych wniosków dla całego 
cyklu politycznego obejmującego 
transponowanie, wdraŜanie i 
egzekwowanie; wzywa do wprowadzenia 
znaczących redukcji w celu stworzenia 
nowych warunków pozwalających na 
tworzenie nowych miejsc pracy, 
utrzymania miejsc pracy w Europie i 

5. zwraca się do Komisji, by w związku z 
programem sprawności i wydajności 
regulacyjnej (REFIT) przedstawiła wykaz 
aktów ustawodawczych i wniosków, 
których przeglądu naleŜy dokonać lub 
które naleŜy uchylić, jeŜeli nie przynoszą 
one juŜ unijnej wartości dodanej i nie 
wydają się odpowiednie lub gdy 
przestarzałe i nie nadają się juŜ do 
pierwotnego celu; podkreśla jednak, Ŝe nie 
naleŜy wykorzystywać programu REFIT 
jako pretekstu do obniŜenia poziomu 
ambicji w sprawach o zasadniczym 
znaczeniu, do deregulacji lub do obniŜania 
standardów społecznych i 
środowiskowych; uwaŜa, Ŝe lepsza jakość, 
przejrzystość, sprawiedliwość i 
uproszczenie przepisów mają duŜe 
znaczenie dla MŚP i obywateli; wzywa 
Komisję do wysłania sygnału, Ŝe jest ona 
gotowa do pracy na rzecz rzeczywiście 
lepszych uregulowań a nie jedynie 
deregulacji; uwaŜa, Ŝe to nie mniej lecz 
wyŜsze standardy ochrony środowiska i 
standardy socjalne przyczynią się do 
rozwiązania kryzysu dzięki tworzeniu 
nowych warunków pozwalających na 
tworzenie nowych miejsc pracy, 
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przenoszenie miejsc pracy z zagranicy z 
myślą o wzmocnieniu konkurencji i 
zrównowaŜonym wzroście; 

utrzymania miejsc pracy w Europie i 
przenoszenie miejsc pracy z zagranicy z 
myślą o wzmocnieniu konkurencji i 
zrównowaŜonym wzroście; 

Or. en 
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Bas Eickhout 
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Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 46 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

46. z zadowoleniem przyjmuje publikację 
nowego pakietu w sprawie polityki 
podatkowej i zwraca się do Komisji o 
przedstawienie ambitnego pakietu 
wniosków ustawodawczych mających na 
celu zapewnienie sprawiedliwego systemu 
opodatkowania opierającego się na 
zasadzie, Ŝe podatki naleŜy płacić w kraju, 
w którym osiągane są zyski, co pozwala 
uniknąć zakłóceń rynku i nieuczciwej 
konkurencji; 

46. z zadowoleniem przyjmuje publikację 
nowego pakietu w sprawie polityki 
podatkowej, jako pierwszy krok, i zwraca 
się do Komisji o przedstawienie ambitnego 
pakietu wniosków ustawodawczych 
mających na celu zapewnienie 
sprawiedliwego systemu opodatkowania 
opierającego się na zasadzie, Ŝe podatki 
naleŜy płacić w kraju, w którym osiągane 
są zyski, co pozwala uniknąć zakłóceń 
rynku i nieuczciwej konkurencji; wzywa do 
obowiązkowej publicznej 
sprawozdawczości w rozbiciu na 
poszczególne kraje przez korporacje 
wielonarodowe; wzywa Komisję do 
uregulowania definicji ekonomicznego 
charakteru transakcji oraz stałego miejsca 
prowadzenia działalności oraz kwestii 
traktowania badań i rozwoju, w 
szczególności korzystnego opodatkowania 
dochodów z patentów; 

Or. en 

 
 


