
Szanowni Państwo!

Przygotowując akty prawne UE instytucje europejskie konsultują
się regularnie z zainteresowanymi stronami i społeczeństwem, aby
uzyskaćpewność,żewnioski legislacyjneodpowiadają rzeczywistym
potrzebom. Wśród zainteresowanych stron są partnerzy społeczni,
podmioty gospodarcze, organizacje zajmujące się ochroną
środowiska i inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Istotną część tych konsultacji stanowią opinie zgłaszane przez
indywidualne przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego serdecznie zachęcam
Państwadoprzyłączenia się doEuropejskiegoPaneluPrzedsiębiorstw
European Business Test Panel (EBTP). Dzięki bezpośredniemu
zaangażowaniu firm panel ten stanowi kluczowe narzędzie
doskonalenia procesu podejmowania decyzji w UE.

Więcej informacji na temat EBTP znajdą Państwo
w niniejszej broszurze.

Z poważaniem,

José Manuel Barroso
Przewodniczący Komisji Europejskiej

Weź udział w tworzeniu lepszych warunków prowadzenia
działalności gospodarczej

Przyłącz się do EBTP
l Zagadnienia konsultacji EBTP są związane z codziennymi sprawami
dotyczącymi działalności gospodarczej, którą prowadzisz
l Sam decydujesz, czy brać udział w poszczególnych konsultacjach

l Maksimum osiem konsultacji rocznie
l Najwyżej 15 minut na ankietę

l Łatwe do wypełnienia ankiety on-line
l Otrzymujesz informacje zwrotne na temat wpływu EBTP
na proces decyzyjny w UE

Łatwa rejestracja
Po prostu wejdź na:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp
i wypełnij formularz rejestracyjny.

Należąc do EBTP otrzymujesz
indywidualne zaproszenie
do kolejnych konsultacji.

Dane przedsiębiorstw są ściśle poufne
i wykorzystywane wyłącznie do celów
konsultacji i przekazywania informacji

zwrotnych

Udział jest dobrowolny, z panelu można
wycofać się w dowolnym momencie.

Nie stój
z boku

dołącz do
Europejskiego

Panelu
Przedsiębiorstw

JUż DZIś

Zarejestruj się lub skontaktuj się
z krajowym koordynatorem w celu

uzyskania dalszych informacji. Wejdź na:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp

Czy jesteś zainteresowany EBTP?

O Tak. Chciałbym otrzymać dodatkowe informacje na temat EBTP.

O Tak. Chciałbym się zarejestrować w EBTP.

Prosimy o podanie danych kontaktowych:

Nazwa przedsiębiorstwa: ....................................................
Imię i nazwisko: ...................................................................
Kraj: ......................................................................................
Adres e-mail: .......................................................................

Skontaktujemy się z Tobą!



Europejski Panel Przedsiębiorstw

Pomóż nam opracować polityki dobre dla Ciebie

Najważniejsze dotychczasowe tematy konsultacji EBTP

Konsultacje w sprawie znaków towarowych w Europie
Cel: uczynienie do 2012 r. europejskiego systemu znaków towarowych

bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców
Komisja uruchomiła ten proces zadając członkom
EBTP pytania dotyczące:

l ich doświadczeń w zakresie znaków towarowych
l wartości dodanej uzyskiwanej przez przedsiębiorstwa
dzięki znakom towarowym

l powodów występowania z wnioskiem o rejestrację znaków towarowych
(lub powodów dla których firmy tego nie robią)

l jakości procesu rejestracji
l kosztów znaków towarowych
l skuteczności systemu znaków towarowych

Następny etap:
udoskonalenie unijnego

systemu znaków towarowych

Konsultacje w sprawie
opóźnień w płatnościach

Zaległe płatności kosztują przedsiębiorstwa
w UE miliardy euro. Członkowie EBTP dostarczyli
praktycznych informacji na temat tego problemu.

Określili zarówno negatywne skutki opóźnień
w płatnościach, jak również wskazali sposoby
rozwiązania tego problemu:
- ściślejsze terminy płatności dla przedsiębiorstw;
- znaczne rekompensaty finansowe w przypadku
przedłużających się opóźnień.

Opóźnione płatności ze strony administracji
publicznej zostały uznane za bardzo duży problem.

W oparciu o te sugestie Komisja opracowała
projekt aktu prawnego.

Konsultacje w sprawie zmniejszenia
obciążeń administracyjnych

Członków EBTP poproszono o przedstawienie pomysłów, które mogą
być pomocne w wyeliminowaniu niepotrzebnej biurokracji wynikającej

z przepisów prawa europejskiego.

Odpowiedzi zostały przedstawione do nagrody za „najlepszy pomysł na ograniczanie
biurokracji”. Poddano je dokładnemu przeglądowi, a tam gdzie było to możliwe,
pomysły zostały włączone do działań Komisji Europejskiej na rzecz zmniejszenia

obciążeń administracyjnych.

EBTP MARKT B2
Europese Commissie

Commission Européenne
Wetstraat 200, rue de la Loi
B-1049 Brussel / Bruxelles

Zagadnienia finansowe

Otoczenie regulacyjne

Regulacje dot.
zatrudnienia i pracy

Podatki

Ochrona środowiska

Obciążenia
administracyjne

Znaki towarowe

Ochrona konsumentów
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