
38. podkreśla, że w celu zapewnienia skutecznego dostarczania pomocy niezwykle ważne jest promowa-
nie dobrego zarządzania w całym regionie Pacyfiku, aby zapobiegać korupcji, która jest jedną z kluczowych
przeszkód w realizacji milenijnych celów rozwoju, jak i w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju; pod-
kreśla, że należy utworzyć krajowe instytucje oraz jasne i sprawne procedury, tak aby pomoc w dziedzinie
rozwoju dotarła do zamierzonych odbiorców w regionie;

39. podziela zdanie Komisji, że niestabilność polityczna i konflikty mogą mieć destruktywny wpływ na
rozwój gospodarczy regionu, w szczególności w kontekście utraty dochodów z turystyki i zniszczenia
infrastruktury gospodarczej;

40. nalega, by wzmocnione partnerstwo pomiędzy UE a wyspiarskimi krajami Pacyfiku znalazło odzwier-
ciedlenie we wzmożonym wsparciu udzielanym parlamentom tych państw w celu umocnienia ich zdolności
i roli z korzyścią dla regionalnej stabilności politycznej;

41. zwraca uwagę na podatność wyspiarskich krajów Pacyfiku na występowanie klęsk naturalnych i na
ich niszczące skutki dla gospodarek tych państw; popiera zatem apel Komisji o utworzenie regionalnego
programu gotowości do walki z klęskami żywiołowymi;

42. popiera pogląd Komisji, że wyspiarskie kraje Pacyfiku odgrywają istotną rolę w walce ze zmianami
klimatycznymi, biorąc pod uwagę potencjalne skutki dla regionu spowodowane podnoszeniem się poziomu
morza; zwraca uwagę na ramy działania wysp Pacyfiku dotyczące zmian klimatycznych 2006-2015 jako
regionalny mechanizm wspierania reakcji na zmiany klimatyczne i apeluje o wzmocnienie dialogu między
UE i regionem Pacyfiku w celu stawienia czoła zmianom klimatycznym i związanym z nimi obawom;

43. zwraca uwagę na sytuację w Timorze Wschodnim, który w maju i czerwcu 2006 r. został dotknięty
problemem przemocy i wyraża nadzieję, że Komisja, w ścisłej współpracy ze społecznością międzynaro-
dową, pomoże przywódcom Timoru Wschodniego w rozwiązaniu problemów leżących u podstaw kryzysu,
z uwzględnieniem potrzeby politycznej stabilizacji, złagodzenia problemu ubóstwa, rozwoju społecznego
i zgody między różnymi grupami społecznymi;

44. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie strategii UE dotyczącej
Pacyfiku oraz fakt, iż zwrócono w nich szczególną uwagę na likwidację ubóstwa, osiągnięcie milenijnych
celów rozwoju, rozwój zasobów ludzkich i kwestie zdrowotne; wyraża jednak ubolewanie w związku
z faktem, iż Rada przyjęła swoje konkluzje nie czekając na stanowisko Parlamentu;

45. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, rzą-
dom i parlamentom państw członkowskich UE, jak również rządom i parlamentom wyspiarskich krajów
Pacyfiku.

P6_TA(2007)0023

Statut europejskiej spółki prywatnej

Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierający zalecenia dla Komisji w sprawie statutu europej-
skiej spółki prywatnej (2006/2013(INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 192 akapit 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 39 oraz art. 45 Regulaminu,

— uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2003 r., zatytu-
łowany „Unowocześnienie prawa spółek i wzmocnienie ładu korporacyjnego w Unii Europejskiej —
plan działania” (COM(2003)0284),
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— uwzględniając przesłuchanie publiczne Komisji dotyczące przyszłych priorytetów planu działania na
rzecz unowocześnienia prawa spółek i ładu korporacyjnego oraz ich wyników,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0434/2006),

A. mając na uwadze, że warunek określony w art. 39 ust. 2 Regulaminu, zgodnie z którym żaden wniosek
nie powinien się znajdować w fazie przygotowań, jest należycie spełniony,

B. mając na uwadze, że w trakcie publicznego przesłuchania w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego
w dniu 22 czerwca 2006 r. podkreślono konieczność ustanowienia europejskiej spółki prywatnej jako
formy prawnej dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną,

C. mając na uwadze, że europejska spółka prywatna może zostać utworzona na terenie Wspólnoty zgod-
nie z przepisami wspólnotowymi i obowiązującymi we Wspólnocie zasadami postępowania, które
należy określić w formie rozporządzenia, przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych, które
nie muszą posiadać miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie członkowskim,

D. mając na uwadze, że europejska spółka prywatna powinna posiadać podmiotowość prawną,
a zobowiązania spółki wobec wierzycieli powinny być pokrywane wyłącznie z majątku spółki,

E. mając na uwadze, że europejska spółka prywatna obok krajowych form spółek oferuje przedsiębior-
stwom dodatkową i dobrowolną możliwość wyboru w zakresie określenia swojej formy,

F. mając na uwadze, że europejska spółka prywatna powinna posiadać możliwość wyboru struktury
monistycznej lub dualistycznej,

G. mając na uwadze, że europejska spółka prywatna powinna zostać wpisana do odpowiedniego rejestru
w państwie, w którym posiada swoją siedzibę, zgodnie z postanowieniami krajowymi wydanymi
w oparciu o dyrektywę 68/151/EWG, z podaniem adresu, pod którym usługa może być w sposób
ważny wykonywana przy uwzględnieniu mechanizmów kontroli poprawności merytorycznej
i autentyczności aktu założenia,

H. mając na uwadze, że odnośny dorobek prawny Wspólnoty zapewniający transgraniczną wymianę infor-
macji, prawo do konsultacji i współudziału pracowników, jak też zachowujący wcześniej istniejące
prawa pracowników do współudziału (dyrektywy 94/45/WE i 2005/56/WE) powinien zostać
w całości zachowany; mając w związku z tym na uwadze, że przekształcenie spółki, w której pracow-
nicy mają prawo do współdecydowania oraz prawo do informacji i konsultacji, w europejską spółkę
prywatną nie powinno oznaczać utraty tych istniejących już praw,

1. wzywa Komisję do przedstawienia Parlamentowi w roku 2007 wniosku legislacyjnego na mocy
art. 308 Traktatu WE w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej, który powinien zostać opracowany
w ramach konsultacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami określonymi
w załączniku;

2. uznaje, że wymienione zalecenia zgodne są z zasadą pomocniczości oraz prawami podstawowymi
obywateli;

3. jest zdania, że przedstawiony projekt nie pociąga za sobą skutków finansowych;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, a także szczegółowych
zaleceń przedstawionych w załączniku, Komisji, Radzie oraz parlamentom i rządom państw członkowskich.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKOWANEGO PROJEKTU

Zalecenie 1 (prawo wspólnotowe jako podstawa dla formy spółki)

Parlament Europejski jest zdania, że statut europejskiej spółki prywatnej powinien tak jak to tylko możliwe
opierać się na przepisach prawa wspólnotowego oraz zrezygnować z odniesień do prawa krajowego, stano-
wiąc tym samym jednolitą i zamkniętą całość. Dlatego też w odniesieniu do europejskiej spółki prywatnej
obowiązującymi przepisami powinny być tylko i wyłącznie przepisy rozporządzenia w sprawie statutu euro-
pejskiej spółki prywatnej, a obszary uregulowane w tym rozporządzeniu powinny zostać wyłączone
z zakresu stosowania prawa państw członkowskich. Dotyczy to statusu prawnego spółki, zdolności prawnej
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