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Stan Unii MŚP 
Podczas pierwszej sesji plenarnej w czerwcu 2021 r. Parlament ma przeprowadzić wspólną debatę na temat 
stanu Unii MŚP oraz działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w kontekście niedawno zaktualizowanego Programu lepszego 
stanowienia prawa. 

Kontekst 
Jak określiła to Komisja Europejska, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) to 
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 
50 mln EUR, a całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR. UE liczy 25 mln MŚP, które odgrywają 
kluczową rolę w gospodarce Unii: stanowią one 99 % wszystkich przedsiębiorstw, zatrudniają około 100 mln 
osób (zapewniając dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym) i dostarczają około 56 % produktu 
krajowego brutto UE. Od tradycyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych po przedsiębiorstwa typu start-up z 
sektora zaawansowanych technologii, populacja MŚP jest bardzo zróżnicowana, obejmując szeroki zakres 
sektorów i modeli biznesowych. W czasie kryzysu związanego z koronawirusem MŚP dotkliwie odczuły 
zakłócenia w łańcuchu dostaw, nieobecności pracowników i tymczasowe zamknięcia. W 2020 r. liczba 
europejskich MŚP spadła o – 1,3 %, zatrudnienie w MŚP o – 1,7 %, a wartość dodana MŚP o – 7,6 %. Ponad 
60 % MŚP zgłosiło spadek obrotów, a około 66 % opóźniło decyzje inwestycyjne lub zmniejszyło inwestycje. 
Jest mało prawdopodobne, aby wartość dodana MŚP powróciła do poziomów z 2019 r. do końca 2021 r. 

Strategia MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy 
W ramach szerszego pakietu branżowego Komisja przedstawiła w marcu 2020 r. strategię MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy, której celem jest uczynienie Europy najbardziej atrakcyjnym miejscem 
do zakładania małych przedsiębiorstw, ich rozwoju i ekspansji. Strategia opiera się na trzech filarach: 
budowaniu potencjału i wsparciu dla transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, 
zmniejszeniu obciążeń regulacyjnych i poprawie dostępu do rynku oraz poprawie dostępu do 
finansowania. W zaktualizowanej strategii przemysłowej opublikowanej w maju 2021 r. uwzględniono 
skutki kryzysu związanego z koronawirusem i szczególną sytuację MŚP, chociaż nie ma formalnej 
aktualizacji strategii na rzecz MŚP. 

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych w ramach Programu lepszego 
stanowienia prawa  
Ze względu na ograniczone zasoby MŚP są szczególnie dotknięte obciążeniami administracyjnymi i 
złożonością, zwłaszcza w przypadku operacji transgranicznych na jednolitym rynku. MŚP borykają się ze 
złożonymi procedurami administracyjnymi, z różnorodnymi krajowymi przepisami dotyczącymi usług, z 
brakiem dostępu do informacji na temat przepisów, z różnymi krajowymi przepisami dotyczącymi 
produktów, z różnymi praktykami umownymi/prawnymi i obawami dotyczącymi rozstrzygania sporów 
handlowych. Niedawno zaktualizowany Program lepszego stanowienia prawa wprowadza zasadę „jedno 
więcej – jedno mniej”, której celem jest dopilnowanie, by prawodawstwo UE nie nakładało zbędnych 
obciążeń na obywateli i przedsiębiorstwa, w szczególności na MŚP. Nowy program przewiduje również 
bardziej systematyczne i proporcjonalne stosowanie testu MŚP. 5 maja 2021 r. Komisja ogłosiła mianowanie 
Vazila Hudáka nowym pełnomocnikiem ds. MŚP, który zwiększy świadomość na temat aspektów 
związanych z MŚP w Programie lepszego stanowienia prawa.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W rezolucji z 16 grudnia 2020 r. Parlament z zadowoleniem przyjął strategię na rzecz MŚP i wezwał do 
przyjęcia planu działania na rzecz MŚP. Zwrócił się w niej do Komisji, by jak najszybciej po przeprowadzeniu 
oceny skutków, a w każdym razie nie później niż w czerwcu 2021 r., ustaliła ambitne i wiążące cele ilościowe 
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i jakościowe UE w zakresie zmniejszenia obciążeń administracyjnych. Wystąpił też o opracowanie 
wiążącego testu umożliwiającego ocenę kosztów i korzyści dla MŚP związanych ze wszystkimi wnioskami 
ustawodawczymi przedstawionymi przez Komisję. Parlament wezwał również do aktualizacji strategii z 
uwzględnieniem 
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