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OPINIE I POSTULATY 
PRZEDSIĘBIORCÓW



� W ocenie zorganizowanego środowiska 
przedsi ębiorców europejskich, Parlament 
Europejski :  

� Wśród wszystkich instytucji unijnych dostosował 
się najszybciej do rozszerzenia Unii

� Odgrywa wa Ŝną i rosn ącą rol ę w znajdowaniu � Odgrywa wa Ŝną i rosn ącą rol ę w znajdowaniu 
kompromisowych decyzji istotnych dla integracji

� Wykazuje pozytywn ą tendencj ę w kierunku 
skracania procedur parlamentarnych

� Posiada zdolno ść tworzenia wielkich koalicji 
ułatwiaj ących znajdowanie rozwi ązań



Przykłady wa Ŝnych dla przedsi ębiorców 
decyzji PE w kadencji 2004-2009

� REACH – poprawki PE do przepisów 
dotyczących rejestracji i małych instalacji 

� Usługi – PE uratował dyrektywę poprzez 
wprowadzenie kilkudziesięciu istotnych wprowadzenie kilkudziesięciu istotnych 
poprawek ułatwiających kompromis

� System handlu emisjami (ETS) – PE poparł 
wprawdzie kosztowny system rejestracji, lecz 
znalazł kompromis w/s aukcji, co pozwala na 
obniŜanie kosztów realizacji systemu



Decyzje PE 2004-2009 – c.d.

� Pakiet energetyczny – PE poparł kompromis 
w/s kontraktów długoterminowych i rozdziału 
właścicielskiego oraz innych kluczowych 
elementów pakietu

� Dyrektywa w/s czasu pracy – PE odrzucił  
korzystny dla pracodawców kompromis w 
sprawie rewizji dyrektywy z 2004 r. 



Postulaty polskich przedsi ębiorców (1)

� Dalsze zwi ększanie swobody umownych ustale ń czasu i 
warunków pracy mi ędzy pracodawc ą i pracobiorc ą

� Poprawa europejskich standardów socjalnych poprzez 
podział jej kosztów mi ędzy pracodawcami, pracownikami i 
nakładami publicznymi

� Zachowanie racjonalnego poziomu ambicji Unii w walc e ze 
zmianami klimatycznymizmianami klimatycznymi

� Zwiększenie swobody wyboru najlepszych sposobów 
ochrony środowiska (BAT) na poziomie krajowym

� Rozwijanie nowych technologii wykorzystania w ęgla i 
zapewnienie środków UE na odpowiedni program 
pilota Ŝowy



Postulaty polskich przedsi ębiorców (2)

� Dalsze ułatwienia transferu pracowników
� Rozwój edukacji zawodowej o standardach 

europejskich
� Kolejna perspektywa finansowa UE silniej 

zorientowana na popraw ę efektywno ści i 
konkurencyjno ści gospodarek europejskich
W działaniach antykryzysowych zapewnienie � W działaniach antykryzysowych zapewnienie 
sprawnej koordynacji polityk narodowych i 
respektowanie reguł prywatnej gospodarki 
rynkowej 

� Dalsze rozwijanie jednolitego rynku 
wewnętrznego (zwłaszcza swobody usług, 
transferu kapitału i siły roboczej) 



Nasze wnioski

� Wysoki priorytet PE dla spraw 
przedsi ębiorczo ści i konkurencyjno ści

� Poprawa dialogu z biznesem� Poprawa dialogu z biznesem
� Nie mierzy ć sukcesu PE obj ętością 

uchwalanych aktów prawnych  


