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WSKAZÓWKI 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 

Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 

tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że „rodzina” obejmuje pokrewieństwo do czwartego stopnia oraz że za 

członków rodziny uznaje się też krewnych, którzy nie zamieszkują razem, małżonków w 

separacji oraz partnerów pozostających w nieformalnym związku; 

B. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa rodzinne mogą też przybierać postać korporacji i że 

praca w przedsiębiorstwie rodzinnym nie jest nieodpłatna; 

C. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa rodzinne stanowią ponad 60% wszystkich 

europejskich przedsiębiorstw i zapewniają od 40% do 50% ogółu miejsc pracy oraz że 

mają one różną wielkość, co naraża je na odmienne trudności i problemy; mając na 

uwadze, że znaczna większość przedsiębiorstw rodzinnych to MŚP, które zapewniają 

pracę dwóm trzecim zatrudnionych w Unii Europejskiej oraz tworzą 85 % nowych miejsc 

pracy w Europie; mając na uwadze, że nowe firmy tworzą średnio dwa nowe miejsca 

pracy, a rozwój istniejących firm tworzy około pięciu nowych miejsc pracy; 

D. mając na uwadze, że większość rodzinnych przedsiębiorstw to MŚP oraz że głównym 

elementem uwzględnianym przy definiowaniu przedsiębiorstwa rodzinnego powinna być 

wielkość takiego przedsiębiorstwa; 

E. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa rodzinne odgrywają podstawową rolę w 

zagospodarowaniu terenu, jeśli chodzi o zatrudnienie i organizację terytorialną; 

F. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa rodzinne częściej kierują się długoterminową 

strategią i wnoszą istotny wkład w gospodarkę, zapewniając długoterminową stabilność z 

uwagi na ich odpowiedzialność społeczną, wysoki stopień zaangażowania właścicieli, 

szczególny rodzaj zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej oraz 

gospodarki, i solidne wartości zakorzenione w europejskiej tradycji rzetelności kupieckiej, 

oraz mając na uwadze, że zwykle, choć odczuwają poważne skutki kryzysu 

gospodarczego, stawiają im czoła bardziej zdecydowanie, a zatem mają tendencję do 

wolniejszego zwalniania pracowników; mając na uwadze, że w związku z tym Unia 

Europejska popiera inicjatywy, takie jak tzw. pakty rodzinne; mając na uwadze, że 

przedsiębiorstwa rodzinne wnoszą istotny wkład w zapobieganie wyludnianiu się 

obszarów wiejskich, a w wielu przypadkach stanowią jedyne źródło zatrudnienia w 

najbardziej zapóźnionych pod względem rozwoju regionach Europy, zwłaszcza w 

regionach mniej uprzemysłowionych; 

G. mając na uwadze, że należy zintensyfikować na szczeblu UE działania wspierające 

przedsiębiorczość i zakładanie nowych firm, a w działaniach tych należy w większym 

stopniu uwzględnić wsparcie na rzecz długoterminowego funkcjonowania przedsiębiorstw 

rodzinnych; 

H. mając na uwadze, że kluczowe znaczenie ma poprawa sytuacji prawnej w kwestii 
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dziedziczenia (przekazania firmy członkowi rodziny), szczególnie jeżeli chodzi o zakres i 

skalę różnych podejść do kwestii spadkowych oraz podatków od majątku, mając na 

względzie, że w UE co roku przenosi się własność 480 000 firm, co ma wpływ na ponad 2 

miliony miejsc pracy; mając na uwadze, że z uwagi na liczne utrudnienia związane z 

przeniesieniem własności takich przedsiębiorstw szacuje się, że każdego roku 150 000 

przedsiębiorstw musi zamknąć działalność, co powoduje likwidację 600 000 miejsc 

pracy1; 

I. mając na uwadze, że podatki od spadków stanowią poważny problem szczególnie dla 

małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych, zmuszający niektóre z nich do 

ograniczenia działalności lub likwidacji; 

J. mając na uwadze, że wspólna europejska definicja przedsiębiorstwa rodzinnego jest 

niezbędna nie tylko po to, aby poprawić jakość gromadzonych danych statystycznych 

dotyczących wyników tego sektora, ale również po to, aby decydenci lepiej uwzględniali 

potrzeby przedsiębiorstw rodzinnych oraz społeczeństwa; 

K. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa rodzinne gwarantują przekazanie wiedzy fachowej 

i umiejętności oraz że w niektórych regionach odgrywają one ważną rolę jako nośnik 

więzi społecznych; 

L. mając na uwadze, że rodzinne gospodarstwa rolne są przedsiębiorstwami rodzinnymi, 

które stanowią model sukcesu, ponieważ wcielają w życie zasadę zrównoważonej ze 

środowiskowego i społecznego punktu widzenia gospodarki o obiegu zamkniętym; 

M. mając na uwadze, że kształcenie w zakresie przedsiębiorczości może wnieść istotny wkład 

w poprawę perspektyw zatrudnienia ludzi młodych, gdyż to oni częściej zakładają własne 

firmy, a ich firmy zwykle są bardziej innowacyjne i odnoszą większe sukcesy niż firmy 

kierowane przez osoby, które nie uczyły się przedsiębiorczości;  mając na uwadze, że są 

oni również w mniejszym stopniu zagrożeni bezrobociem i częściej posiadają stałą pracę 

na lepszych i lepiej płatnych stanowiskach; 

N. mając na uwadze, że model przedsiębiorstwa rodzinnego jest w nierównym stopniu 

rozpowszechniony w państwach członkowskich; mając na uwadze, że znaczna część 

przedsiębiorstw rodzinnych w Europie ma charakter międzynarodowy i prowadzi 

działalność w różnych państwach członkowskich; 

1. zauważa, że w UE istnieje ponad 90 definicji „przedsiębiorstwa rodzinnego”; z 

zadowoleniem przyjmuje prace prowadzone w celu stworzenia unijnej definicji 

„przedsiębiorstwa rodzinnego” i apeluje o dalsze wysiłki na rzecz opracowania oficjalnej 

definicji, uwzględniającej prawo spółek, specyficzne warunki w poszczególnych 

państwach członkowskich oraz pomaganie w zagwarantowaniu praw socjalnych, 

zabezpieczenia społecznego, uprawnień emerytalnych, zasady współzarządzania oraz 

bezpieczeństwo i higienę pracy; podkreśla, że prosta i jasna definicja, łatwa do stosowania 

i porównywania między krajami, pomogłaby lepiej zrozumieć to zjawisko oraz wyzwania 

stojące przed przedsiębiorstwami rodzinnymi, uzyskać jasny obraz ich wkładu 

                                                 
1 Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r., COM(2012)0795 
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społecznego i wprowadzić konkretne i skuteczne działania; 

2. wzywa Komisję do kontynuacji prac nad stworzeniem wspólnej unijnej definicji 

„przedsiębiorstwa rodzinnego” poprzez przeprowadzenie oceny skutków ewentualnego 

przeglądu europejskiej definicji MŚP, uznanie wielkości przedsiębiorstwa rodzinnego za 

jeden z najważniejszych elementów, mając na względzie fakt, że podejście regulacyjne 

oparte na zasadzie jednego rozwiązania dla wszystkich nie jest w stanie w sposób 

wystarczający zaspokoić różnorodnych potrzeb przedsiębiorstw rodzinnych, zwłaszcza 

jeżeli chodzi o kwestie podatkowe i dostęp do finansowania, poprzez sporządzenie listy 

wspólnych wskaźników, na podstawie których można będzie scharakteryzować 

przedsiębiorstwa rodzinne i które powinny umożliwić tworzenie statystyk dotyczących 

roli przedsiębiorstw rodzinnych w obszarze zatrudnienia, w celu lepszego zrozumienia 

kwestii własności oraz opracowania lepszych strategii politycznych ułatwiających 

przedsiębiorstwom rodzinnym dostęp do rynku i finansowania; definicja powinna być 

prosta, jasna i łatwa w stosowaniu we wszystkich państwach członkowskich; 

3. wzywa osoby pracujące nad unijną definicją „przedsiębiorstwa rodzinnego” do zadbania o 

to, by ta definicja uwzględniała różnorodność rodzin w społeczeństwach UE oraz by nie 

dyskryminowała pewnych form rodziny i nie ograniczała się do koncepcji rodziny 

składającej się z mężczyzny, kobiety i ich biologicznych dzieci; 

4. wzywa państwa członkowskie, aby mając na uwadze fakt, że własność jest podstawową 

kwestią dla przedsiębiorstw rodzinnych, rozważyły wprowadzenie zmian w przepisach 

podatkowych i przepisach prawa spółek, które pozwolą na efektywniejsze i sprawniejsze 

przeniesienie własności i utrzymanie firmy w ramach rodziny; sugeruje, aby dzielić się 

dobrymi praktykami i je popularyzować, przez obniżenie podatków od spadków i 

darowizn, wprowadzenie przepisów podatkowych pozwalających na korzystniejsze 

traktowanie zysków reinwestowanych w porównaniu do zysków wykorzystywanych do 

finansowania długu, a także propagowanie wykorzystania udziałów bez prawa głosu jako 

sposobu poprawy dostępu do finansowania bez utraty kontroli nad przedsiębiorstwem; 

5. stwierdza, że przekazanie własności przedsiębiorstwa w ramach rodziny stanowi często 

przekazanie kapitału społecznego i kulturalnego, a także wiedzy gromadzonej z pokolenia 

na pokolenie, i że należy je chronić i wspierać; podkreśla jednak, że według danych z 

2011 r. co roku około 450 000 firm w UE poszukuje nowych właścicieli, co ma wpływ na 

około 2 miliony pracowników; zwraca uwagę, że nieefektywne przenoszenie własności 

przedsiębiorstw grozi co roku upadkiem 150 000 firm i likwidacją 600 000 miejsc pracy; 

podkreśla, że dobra praktyka w zakresie terminowego ogłaszania planowanego 

przeniesienia własności przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie w tym względzie; 

wykup pracowniczy może również stanowić jedno z możliwych rozwiązań problemu 

przeniesienia własności europejskich MŚP; podkreśla, że odpowiednio zaprojektowane 

długoterminowe modele partycypacji finansowej pracowników (PFP) mogą również 

przyczynić się do utrzymania tych małych firm oraz do wzmocnienia gospodarek 

regionalnych i zwiększenia zatrudnienia w całej UE; 

6. wzywa właściwe organy na szczeblu państw członkowskich do wspierania 

przedsiębiorczości i propagowania projektów „miniprzedsiębiorstw” w szkołach, mając na 

względzie ogromny potencjał przedsiębiorstw rodzinnych w zakresie tworzenia miejsc 
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pracy; mając na uwadze, że ponieważ przedsiębiorstwa rodzinne mają największy 

potencjał przedsiębiorczości i są naturalnymi inkubatorami dla przyszłych 

przedsiębiorców, istnieje coraz pilniejsza potrzeba zwiększenia ich innowacyjności i 

postępów; podkreśla ponadto, że w celu sprofesjonalizowania zarządzania firmami 

rodzinnymi konieczne jest wsparcie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości zarówno 

dla nowo powstających, jak i istniejących firm rodzinnych, jak również zachęcanie do 

innowacji i postępu, szczególnie na szczeblu zarządczym, w tym do szkoleń z dziedziny 

zarządzania zasobami ludzkimi, planowania kariery zawodowej i umiejętności 

zarządczych, które ułatwią przyciąganie i zatrzymanie wykwalifikowanych pracowników; 

7. stwierdza z zaniepokojeniem, że kryzys finansowy i będąca jego skutkiem recesja 

szczególnie dotknęły europejskie mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, z których wiele jest 

przedsiębiorstwami rodzinnymi, oraz podkreśla znaczenie pomocy UE w powrocie na 

ścieżkę wzrostu gospodarczego dzięki wspieraniu tworzenia wysokiej jakości miejsc 

pracy, a także znaczenie wspierania korzystnych ram regulacyjnych, zwłaszcza jeśli 

chodzi o dostęp do finansowania, podatki i kompleksową ochronę socjalną wszystkich 

podmiotów w strukturach MŚP;  podkreśla, że dobrze ukierunkowanie wsparcie dla 

zdrowej restrukturyzacji może mieć bardzo pozytywne skutki, jeżeli chodzi o utrzymanie 

miejsc pracy i podkreśla ponadto znaczenie uproszczenia procedur administracyjnych dla 

przedsiębiorstw rodzinnych, w tym przez wykorzystanie punktów kompleksowej obsługi; 

podkreśla potencjał MŚP w nowych i rozwijających się sektorach, takich jak gospodarka o 

obiegu zamkniętym; podkreśla, że ponieważ przekazywanie przedsiębiorstwa z pokolenia 

na pokolenie jest podstawowym wyzwaniem stojącym przed przedsiębiorstwami 

rodzinnymi, podkreśla znaczenie usprawnienia przez państwa członkowskie ram 

prawnych regulujących przenoszenie własności, aby uniknąć problemów z płynnością, 

zapobiegać przymusowej sprzedaży i zagwarantować przetrwanie przedsiębiorstw 

rodzinnych; jednocześnie podkreśla, że ramy prawne nie mogą zezwalać na żadne 

ograniczenie praw pracowniczych, zwłaszcza socjalnych; 

8. aby wpierać rentowność i prosperowanie przedsiębiorstw rodzinnych będących istotnym 

gwarantem zatrudnienia wzywa Komisję i państwa członkowskie do lepszego 

informowania tych przedsiębiorców o możliwościach rozwoju międzynarodowego oraz 

do czuwania nad poprawą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, w szczególności 

dzięki programowi EURES, przez wspieranie mobilności transgranicznej na rynkach 

pracy; podkreśla znaczenie służby EURES-T jeżeli chodzi o doradztwo na temat 

możliwości mobilności zawodowej w regionie przygranicznym oraz pomoc pracownikom 

przygranicznym w radzeniu sobie z problemami prawnymi, administracyjnymi i 

podatkowymi związanymi z mobilnością pracowników; 

9. zwraca również uwagę na konieczność stawienia czoła innym wyzwaniom, przed którymi 

stoją przedsiębiorstwa rodzinne, takim jak trudności ze znalezieniem i zatrzymaniem 

wykwalifikowanych pracowników, a także na znaczenie poprawy edukacji z zakresu 

przedsiębiorczości oraz specjalnych szkoleń z zakresu zarządzania firmami rodzinnymi; 

10. zwraca uwagę, że rodzinne gospodarstwa rolne odgrywają istotną rolę na obszarach 

wiejskich wielu państw członkowskich i wzywa państwa członkowskie do wsparcia 

specjalnych szkoleń biznesowych dla rolników; w związku z tym apeluje w szczególności 

o wspieranie projektów szkoleniowych dla młodych przedsiębiorców, którzy prowadzą 
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rodzinne gospodarstwa rolne, w celu zwiększenia ich zaangażowania w organizacje 

rolnicze i regionalne; 

11. wzywa Komisję do podjęcia działań ułatwiających i wspierających długotrwałe 

funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych oraz do położenia większego nacisku na 

zapewnienie wsparcia i stworzenie wytycznych w celu ułatwienia przekazywania 

własności i dziedziczenia przedsiębiorstw rodzinnych; 

12. podkreśla, że przedsiębiorstwa rodzinne – ze względu na połączenie elementów 

rodzinnych, własnościowych i biznesowych – mają pewne cechy charakterystyczne, które 

powinny zostać uwzględnione; podkreśla zarazem konieczność zajęcia się kwestiami 

dotyczącymi prawa pracy, polityki społecznej i praw socjalnych, takimi jak poprawa 

równowagi płci w zarządach spółek, przepisy dotyczące godzenia życia rodzinnego i 

zawodowego oraz partycypacja finansowa pracowników, w sposób uczciwy i 

odpowiedzialny pod względem społecznym; 

13. apeluje do państw członkowskich o znalezienie praktycznych i akceptowalnych rozwiązań 

dotyczących podatków od spadków w przypadku przedsiębiorstw rodzinnych w celu 

zadbania o to, by podatki te nie prowadziły do kłopotów z płynnością przedsiębiorstw lub 

by nie wpływały niekorzystnie na liczbę pracowników oraz na zrównoważony rozwój 

firmy w kontekście odpowiedzialności wobec następnych pokoleń; 

14. apeluje do Komisji, by wciąż dążyła do poprawy wdrożenia już istniejących zaleceń UE1 

a dotyczących uproszczenia ram podatkowych i regulacyjnych w celu poprawy otoczenia 

prawnego w kwestii dziedziczenia; 

15. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszego wspierania wymiany najlepszych 

praktyk, szczególnie w obszarze regulacji, w celu ułatwienia przenoszenia własności 

przedsiębiorstw rodzinnych; 

16. uważa, że należy wspierać dopuszczanie profesjonalnych menedżerów zewnętrznych w 

celu poprawy zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym; 

17. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zachęcania do partycypacji finansowej 

pracowników, mając na względzie, że takie rozwiązanie cieszy się coraz większym 

uznaniem obywateli z uwagi na kryzys finansowy i gospodarczy; 

18. wzywa Komisję do aktywnego wspierania równouprawnienia płci w kontekście 

przedsiębiorstw rodzinnych w odniesieniu do przedsiębiorczości, umiejętności, 

przywództwa, przenoszenia własności i dziedziczenia; w tym celu apeluje, aby 

wykorzystując istniejące struktury administracyjne na szczeblu państw członkowskich 

wspierać tworzenie punktów kompleksowej obsługi dla kobiet-przedsiębiorców; apeluje 

również o lepszy dostęp do możliwości opieki na dziećmi dla matek prowadzących 

działalność gospodarczą; 

                                                 
1 Zalecenie z 1994 r., komunikat z 1998 r. oraz forum z Lille, przewodnik dobrych praktyk z 2003 r., komunikat 

Komisji z 2006 r. pt. „Ciągłość poprzez nowy początek”.  
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19. zwraca uwagę Komisji na fakt, że większość przedsiębiorstw rodzinnych to MŚP oraz że 

stosowanie zasady „najpierw myśl na małą skalę” ma kluczowe znaczenie, aby lepiej 

dopasować prawodawstwo UE do sytuacji i potrzeb tych przedsiębiorstw i umożliwić im 

korzystanie z programów finansowania i zredukować biurokrację; 

20. zwraca uwagę Komisji na konieczność zapewnienia równych szans pod względem 

warunków konkurencji wszystkim przedsiębiorstwom działającym w UE, szanując i 

wspierając jednocześnie wyjątkowy charakter przedsiębiorstw rodzinnych;  

21. podkreśla, że przedsiębiorstwa rodzinne są również odpowiedzialne za organizację 

odpowiednich szkoleń i umożliwienie porównywalnych praktyk zawodowych oraz mają 

obowiązek promowania doskonalenia zawodowego pracowników w swoich 

przedsiębiorstwach, aby zapobiec niedoborom wykwalifikowanej siły roboczej i 

promować uczenie się przez całe życie; 

22. podkreśla znaczenie finansowanych przez UE programów szkoleń dla drobnych 

przedsiębiorców, które pozwalają właścicielom przedsiębiorstw rodzinnych dostosować 

swoje firmy do szybko zmieniających się warunków wynikających z coraz większej 

globalnej integracji gospodarczej, pojawiania się nowych technologii oraz 

ukierunkowania na niskoemisyjną i bardziej ekologiczną gospodarkę; 

23. wzywa Komisję do opracowania europejskiej pozaustawodawczej strategii na rzecz 

rodzin, która w pełni uwzględni rolę rodziców w przedsiębiorstwach rodzinnych, w tym 

znaczenie społeczne i gospodarcze matek prowadzących działalność gospodarczą, a także 

ich szczególny wkład we wdrażanie zasad dotyczących sprawiedliwego zarządzania, 

społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz nowej, zrównoważonej kultury pracy; 

24. wzywa Komisję do powołania w ramach DG ds. Przedsiębiorstw specjalnego działu, 

którego zadaniem będzie wspieranie i informowanie przedsiębiorstw rodzinnych, w tym 

do utworzenia punktu kompleksowej obsługi w każdym państwie członkowskim, którego 

zadaniem będzie pomoc w dostępie do unijnego finansowania oraz wsparcie biznesowe; 

25. wzywa Komisję, aby w zaleceniach dla państw członkowskich przygotowywanych w 

ramach semestru europejskiego zawarła zalecenie dotyczące tego, w jaki sposób stworzyć 

sprawiedliwe warunki sprzyjające przedsiębiorstwom rodzinnym, w szczególności w 

obszarze podatków, przenoszenia własności przedsiębiorstw oraz edukacji w zakresie 

przedsiębiorczości; 

26. wzywa Komisję do aktywnego propagowania i rozpowszechniania w całej UE informacji 

o modelu przedsiębiorstwa rodzinnego, na przykład przez stworzenie punktu 

kontaktowego dla przedsiębiorstw rodzinnych w Komisji oraz sprzyjanie transferowi 

know-how i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi, a także jak najlepsze 

wykorzystanie takich programów jak „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”; 

27. zachęca państwa członkowskie do zapewnienia jasnych ram prawnych dotyczących 

formalnego i nieformalnego okazjonalnego zatrudniania członków rodziny; 

28. zachęca państwa członkowskie do zapewnienia właścicielom przedsiębiorstw rodzinnych 

i pracownikom możliwości korzystania z podobnych systemów ochrony socjalnej, co 
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będzie stanowić bodziec do przenoszenia własności firm rodzinnych. 
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