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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W ostatnich latach globalizacja, kryzys finansowy i cyfryzacja bardzo zaciążyły na europejskim 
przemyśle i przedsiębiorstwach, zwłaszcza MŚP. Wyzwania i możliwości stojące przed 
przedsiębiorstwami stają się coraz bardziej złożone i w zawrotnym tempie wzrasta 
zapotrzebowanie na innowacje. To z kolei wymaga wsparcia przez Unię działalności 
przedsiębiorców, rodzi zapotrzebowanie na środki sprzyjające przemianom technologicznym i 
organizacyjnym, dostęp do kredytu i finansowanie. Kwestią najpilniejszą staje się stworzenie 
otoczenia, w którym rodziłyby się nowatorskie inicjatywy, odpowiednie do radzenia sobie z 
nowymi warunkami gospodarczymi i konkurowania na coraz bardziej zglobalizowanym rynku. 
Stworzenie takiego otoczenia jest możliwe jedynie w duchu współpracy, w ramach której 
instytucje łączyłyby swoje kompetencje i zdolności, pomagając w stworzeniu 
wyspecjalizowanej sieci wsparcia dla niezależnych przedsiębiorców. 

Ważne jest także wyselekcjonowanie dobrze rokujących pomysłów na prowadzenie 
działalności oraz opracowanie wraz z przyszłymi przedsiębiorcami starającymi się wejść na 
nowe rynki odpowiednich planów działania. Należy stworzyć na poziomie regionalnym sieć 
wsparcia dla nowych przedsiębiorców w formie specjalnie dobranych szkoleń i doradztwa, 
organizowanych przy wsparciu nadzwyczaj skutecznych strategii pomocy technicznej.

Z tego powodu sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem kontynuację obecnego programu 
COSME w następnych wieloletnich ramach finansowych. Parlament Europejski, a zwłaszcza 
komisja ITRE, w pełni popiera środki wspomagające MŚP w UE, które mają sprzyjać większej 
konkurencyjności dzięki usuwaniu przeszkód w dostępie do rynku i do finansowania. W tym 
kontekście program COSME okazał się udaną inicjatywą Unii Europejskiej, cieszącą się dużym 
uznaniem wśród MŚP (jak wynika z oceny skutków przeprowadzonej przez Komisję). Dlatego 
też sprawozdawczyni, mimo że rozumie powody łączenia programów, jest rozczarowana 
decyzją Komisji dotyczącą połączenia w jedno programów o bardzo różnym charakterze, 
ponieważ zmniejsza to znacznie widoczność inicjatywy COSME i szkodzi istocie działań, które 
mają być finansowane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

W związku z tym, aby uzupełnić luki między obowiązującym a proponowanym 
rozporządzeniem oraz zwiększyć wagę i wartość nowego programu COSME, proponuje się 
pewną liczbę poprawek do rozporządzenia. Chodzi tu o takie kroki jak:

• podniesienie rangi programu COSME w tych obszarach, gdzie jest to potrzebne;
• poszerzenie rodzajów działań MŚP kwalifikujących się do finansowania;
• przywrócenie pojęcia zrównoważonego charakteru w odniesieniu do MŚP;
• popieranie powstawania sieci przedsiębiorstw, również aby umożliwić 
mikroprzedsiębiorstwom konkurowanie na rynku;
• zwrócenie szczególnej uwagi na określone grupy, które potrzebują dodatkowej pomocy w 
rozwijaniu kultury przedsiębiorczości, takie jak młodzi przedsiębiorcy i kobiety;
• wspieranie określonych inicjatyw sektorowych w obszarach charakteryzujących się 
wysokim odsetkiem MŚP oraz wysokim wkładem w PKB Unii, takich jak turystyka;     
• zwiększenie budżetu programu, o co Parlament Europejski wystąpił w rezolucji z dnia 30 
maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów 
własnych, a także nałożenie limitów na wydatki administracyjne;
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• rozwijanie roli sieci Enterprise Europe jako usługi wsparcia dla przedsiębiorstw w postaci 
punktu kompleksowej obsługi, a jednocześnie wprowadzenie w stosunku do sieci pewnych 
minimalnych wskaźników i norm.

Sprawozdawczyni pragnie podkreślić niespotykaną dotychczas różnorodność współczesnego 
środowiska przedsiębiorczości, które obejmuje różnorakie formy przedsiębiorstw – od 
wyraźnie ukierunkowanych na rynek po nienastawione na zysk. Sprawozdawczyni ma zatem 
zamiar uczynić beneficjentami programu przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, które ze 
swej istoty jak najbardziej zaliczają się do kategorii MŚP, a jednocześnie są w stanie stworzyć 
nowe i oryginalne wzorce ekonomiczne i biznesowe. Przedsiębiorstwa tego rodzaju wykazały 
większą odporność w porównaniu z tradycyjnymi przedsiębiorstwami dzięki zakorzenieniu w 
lokalnym terenie i priorytetowemu traktowaniu zatrudnienia. Dlatego tak ważne jest 
wspieranie nowych wzorców przedsiębiorczości, takich jak wykup pracowniczy (nabywanie 
spółki przez jej pracowników), gdyż należy pamiętać, że przedsiębiorstwa gospodarki 
społecznej proponują całkowicie nową wizję gospodarki sieci. 

Istotne jest również objecie programem małych lokalnych przedsiębiorstw usług publicznych, 
które spełniają kryteria uznania ich za MŚP, a jednocześnie realizują jakże ważne zadania dla 
lokalnych społeczności.

Sprawozdawczyni leży na sercu zwiększenie jasności i przystępności przepisów dla MŚP. 
Wprowadzono zatem odpowiednie poprawki, aby doprecyzować procedury przyznawania 
przez Komisję Europejską dotacji na podstawie rozporządzenia finansowego.

Chociaż we wniosku jest mowa o warunkach, jakie mają spełniać MŚP z państw trzecich, aby 
korzystać z programu, sprawozdawczyni pragnie podkreślić, że głównym beneficjentem 
powinny być przedsiębiorstwa unijne. Program powinien ponadto uwzględniać działania 
mające na celu pomaganie MŚP z siedzibą w UE we wchodzeniu na rynki państw trzecich.

Wykaz zaproponowanych wskaźników służących do oceny programu jest zbyt mało 
precyzyjny i w zbyt małym stopniu umożliwiłby ocenę skuteczności COSME. 
Sprawozdawczyni pragnie zatem wprowadzić nowe wskaźniki, które dostarczą 
wartościowych informacji, a pozwolą uniknąć zbytniej biurokracji.

Wreszcie, niezbędna jest komplementarność z innymi środkami wsparcia dla MŚP 
istniejącymi obecnie w ramach filaru obejmującego przemysł i innowacje, zwłaszcza z 
programem InvestEU, który zawiera instrumenty finansowe dostępne dla MŚP objętych 
obecnie programem COSME, a także z Instrumentem na rzecz MŚP będącym częścią 
programu Horyzont – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 
pod uwagę następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Rynek wewnętrzny jest kamieniem 
węgielnym Unii. Od chwili powstania jest 
on jednym z najważniejszych czynników 
przyczyniających się do wzrostu 
gospodarczego, konkurencyjności 
i zatrudnienia. Przyczynia się do tworzenia 
nowych możliwości i powstawania 
korzyści skali dla przedsiębiorstw 
europejskich, w szczególności małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz do 
wzmocnienia ich konkurencyjności 
przemysłowej. Rynek wewnętrzny 
przyczynił się do stworzenia nowych 
miejsc pracy i zapewnił konsumentom 
większy wybór po niższych cenach. 
W dalszym ciągu jest motorem tworzenia 
silniejszej, bardziej zrównoważonej 
i sprawiedliwej gospodarki. Jest on jednym 
z największych osiągnięć Unii 
Europejskiej oraz jej największym atutem 
w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.

(1) Rynek wewnętrzny jest kamieniem 
węgielnym Unii. Od chwili powstania jest 
on jednym z najważniejszych czynników 
przyczyniających się do wzrostu, rozwoju
gospodarczego, dobrobytu, 
konkurencyjności i zatrudnienia. 
Przyczynia się do tworzenia nowych 
możliwości i powstawania korzyści skali 
dla przedsiębiorstw europejskich, 
w szczególności mikroprzedsiębiorstw, 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
klastrów, sieci przedsiębiorczości i 
konsorcjów przedsiębiorstw, oraz do 
wzmocnienia ich konkurencyjności 
przemysłowej; jego celem jest również 
tworzenie i wzmacnianie łańcucha 
wartości, w ramach którego 
przedsiębiorstwa uczestniczą we 
wszystkich aspektach procesu. Rynek 
wewnętrzny przyczynił się do stworzenia 
nowych miejsc pracy i zapewnił 
konsumentom większy wybór po niższych 
cenach. W dalszym ciągu jest motorem 
wzrostu gospodarczego i tworzenia
trwałej, silniejszej, bardziej 
zrównoważonej, przejrzystej, sprzyjającej 
włączeniu społecznemu i sprawiedliwszej
gospodarki. Jest on jednym z największych 
osiągnięć Unii Europejskiej oraz jej 
największym atutem w coraz bardziej 
zglobalizowanym świecie, a także jednym 
z zasadniczych czynników pomyślnego 
przejścia na zasobooszczędną i 
energooszczędną, zrównoważoną 
gospodarkę.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rynek wewnętrzny musi wciąż 
dostosowywać się do otoczenia szybko 
zmieniającego się pod wpływem rewolucji 
cyfrowej i globalizacji. Nowa epoka 
innowacji cyfrowych w dalszym ciągu 
zapewnia przedsiębiorstwom i osobom 
prywatnym możliwości przyczynia się do 
tworzenia nowych produktów i modeli 
działalności, ale również stanowi
wyzwanie w zakresie regulacji
i egzekwowania prawa.

(2) Rynek wewnętrzny musi wciąż 
dostosowywać się do otoczenia szybko 
zmieniającego się pod wpływem rewolucji 
cyfrowej, łagodzenia zmiany klimatu
i globalizacji. Nowa epoka innowacji 
cyfrowych oraz nowe modele biznesowe 
oparte na współpracy w dalszym ciągu 
stwarzają przedsiębiorstwom, 
pracownikom i osobom prywatnym nowe 
możliwości, przyczyniają się do tworzenia 
nowych, zrównoważonych, bardziej 
zasobooszczędnych i energooszczędnych
produktów, usług i modeli biznesowych, 
ale również oferują możliwości i stanowią
wyzwanie dla pracowników, z punktu 
widzenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz stanowienia
i egzekwowania prawa.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jednak nadal istnieją bariery 
utrudniające prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego lub pojawiają się 
nowe przeszkody. Przyjęcie przepisów to 
zaledwie pierwszy krok, równie ważne jest 
dopilnowanie, by funkcjonowały. 
Ostatecznie jest to kwestia zaufania
obywateli do Unii, jej zdolności do 
osiągania pożądanych celów oraz do 
tworzenia miejsc pracy i generowania 
wzrostu gospodarczego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
interesu publicznego.

(4) Jednak nadal istnieją bariery 
utrudniające prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego lub pojawiają się 
nowe przeszkody. Przyjęcie przepisów to 
zaledwie pierwszy krok, równie ważne jest 
dopilnowanie, by funkcjonowały. 
Ostatecznie chodzi o stworzenie 
korzystnych warunków, aby zyskać 
zaufanie obywateli do Unii, jej zdolności 
do osiągania pożądanych celów oraz do 
tworzenia wartościowych miejsc pracy 
i do generowania trwałego wzrostu 
gospodarczego przy jednoczesnym 
zapewnieniu ochrony interesu publicznego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Obecnie istnieje kilka programów 
umożliwiających Unii działania 
w dziedzinie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, ochrony 
konsumentów i końcowych użytkowników 
usług finansowych, kształtowania polityki 
w dziedzinie usług finansowych i łańcucha 
żywnościowego. Dodatkowe działania 
finansowane są bezpośrednio z linii 
budżetowych dotyczących rynku 
wewnętrznego. Niezbędne jest 
usprawnienie i wykorzystanie synergii 
między różnymi działaniami 
i ustanowienie bardziej elastycznych 
i ruchomych ram w celu finansowania 
działań, których celem jest osiągnięcie 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wewnętrznego w sposób jak najbardziej 
efektywny pod względem kosztów. Należy 
zatem ustanowić nowy program łączący 
działania finansowane wcześniej w ramach 
innych programów i innych stosownych 
linii budżetowych. Program powinien 
również obejmować nowe inicjatywy, 
które mają na celu poprawę 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(5) Obecnie istnieje kilka programów 
umożliwiających Unii działania 
w dziedzinie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, ochrony 
konsumentów i końcowych użytkowników 
usług finansowych, kształtowania polityki 
w dziedzinie usług finansowych i łańcucha 
żywnościowego. Dodatkowe działania 
finansowane są bezpośrednio z linii 
budżetowych dotyczących rynku 
wewnętrznego. Niezbędne jest 
usprawnienie i wykorzystanie synergii i 
komplementarności między różnymi 
działaniami i uzyskanie większej wartości 
dodanej dzięki poprawie dodatkowości, 
oraz ustanowienie bardziej elastycznych 
i ruchomych ram w celu finansowania 
działań, których celem jest osiągnięcie 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wewnętrznego, który będzie wydajny i 
przyjazny dla konsumenta oraz będzie 
uwzględniał czynniki środowiskowe i 
społeczne. Należy zatem ustanowić nowy 
program łączący działania finansowane 
wcześniej w ramach innych programów 
i innych stosownych linii budżetowych. 
Program powinien również obejmować 
nowe inicjatywy, które mają na celu 
poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Program powinien również 
uwzględniać unijną wartość dodaną 
różnych interwencji, ich skuteczność i 
rezultaty; należy również utrzymać i 
ulepszać dobre praktyki. Program 
powinien również obejmować nowe 
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inicjatywy mające na celu poprawę 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
wzmocnienie lokalnego rozwoju 
gospodarczego oraz interweniowanie w 
przypadkach gdy ryzyko niedoskonałości 
rynku jest bardzo wysokie.

Uzasadnienie

W kontekście programu należy rozważyć nowe inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Właściwe jest zatem ustanowienie 
programu na rzecz rynku wewnętrznego, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
oraz statystyki europejskiej („programu”). 
Program powinien zostać ustanowiony na 
okres siedmiu lat od 2021 do 2027 r.

(7) Właściwe jest zatem ustanowienie 
programu na rzecz rynku wewnętrznego, 
konkurencyjności i zrównoważonego 
charakteru przedsiębiorstw, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw, klastrów, sieci
przedsiębiorczości, konsorcjów 
przedsiębiorstw oraz statystyki 
europejskiej („programu”). Program 
powinien zostać ustanowiony na okres 
siedmiu lat od 2021 do 2027 r.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Program powinien wspierać 
opracowywanie, wdrażanie 
i egzekwowanie unijnych przepisów 
stanowiących podstawę prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Program powinien wspierać tworzenie 
warunków odpowiednich dla umocnienia 
pozycji podmiotów działających na rynku 

(8) Program powinien wspierać 
opracowywanie, wdrażanie i
egzekwowanie unijnych przepisów 
stanowiących podstawę prawidłowego 
funkcjonowania i udoskonalania rynku 
wewnętrznego. Program powinien 
wspierać tworzenie warunków 
odpowiednich dla umocnienia pozycji 
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wewnętrznym; przedsiębiorstw, obywateli, 
w tym konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i władz publicznych. 
Dlatego program powinien mieć na celu 
zapewnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, lecz 
również wspieranie egzekwowania prawa
ochrony konsumentów i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz 
zwiększanie świadomości wśród 
przedsiębiorstw i obywateli, zapewniając 
im odpowiednie narzędzia, wiedzę 
i kompetencje, potrzebne do podejmowania 
świadomych decyzji oraz większego 
udziału w unijnym procesie stanowienia 
prawa. Ponadto program powinien mieć na 
celu wzmocnienie współpracy 
administracyjnej i regulacyjnej, 
w szczególności poprzez wymianę 
najlepszych praktyk, poszerzanie wiedzy 
i kompetencji, w tym wykorzystywanie 
strategicznych zamówień publicznych. 
Program ma również na celu wspieranie 
tworzenia wysokiej jakości norm 
międzynarodowych, które są podstawą 
wdrażania unijnych przepisów. Obejmuje 
to również normy w dziedzinie 
sprawozdawczości finansowej i badania 
sprawozdań finansowych, przyczyniając 
się tym samym do przejrzystości 
i prawidłowego funkcjonowania unijnych 
rynków kapitałowych oraz zwiększenia 
ochrony inwestorów. Program powinien 
wspierać działania w zakresie 
opracowywania regulacji i norm również 
poprzez zapewnienie jak najszerszego 
zaangażowania zainteresowanych stron. 
Celem programu powinno być również 
wspieranie wdrażania i egzekwowania 
prawodawstwa UE zapewniającego wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt 
i roślin na wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego oraz poprawę dobrostanu 
zwierząt.

podmiotów działających na rynku 
wewnętrznym: przedsiębiorstw, 
pracowników, obywateli, w tym 
konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i władz publicznych, 
korzystając z osiągnięć obecnego 
Programu na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME). Dlatego 
program powinien mieć na celu 
zapewnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, lecz 
również sprzyjanie warunkom 
pozwalającym na tworzenie 
wartościowych miejsc prac, rozwojowi 
gospodarczemu na szczeblu lokalnym, 
egzekwowaniu wysokiego poziomu
ochrony konsumentów i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz norm 
środowiskowych, a także zwiększanie 
świadomości wśród przedsiębiorstw i
obywateli, zapewniając im odpowiednie 
informacje, narzędzia, szkolenia, wiedzę i
kompetencje, potrzebne do podejmowania 
świadomych decyzji oraz większego 
udziału w unijnym procesie stanowienia 
prawa. Ponadto program powinien mieć na 
celu wzmocnienie współpracy 
administracyjnej i regulacyjnej, 
w szczególności poprzez wymianę 
najlepszych praktyk, poszerzanie wiedzy 
i kompetencji, w tym wykorzystywanie 
strategicznych zamówień publicznych i 
wspieranie cyfrowych ośrodków wiedzy. 
Program ma również na celu wspieranie 
tworzenia wysokiej jakości norm 
międzynarodowych, które są podstawą 
wdrażania unijnych przepisów. Obejmuje 
to również normy w dziedzinie 
sprawozdawczości finansowej i badania 
sprawozdań finansowych, przyczyniając
się tym samym do przejrzystości 
i prawidłowego funkcjonowania unijnych 
rynków kapitałowych oraz zwiększenia 
ochrony inwestorów. Program powinien 
wspierać działania w zakresie 
opracowywania regulacji i norm również 
poprzez zapewnienie jak najszerszego 
zaangażowania zainteresowanych stron. 
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Celem programu powinno być również 
wspieranie wdrażania i egzekwowania 
prawodawstwa UE zapewniającego wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt 
i roślin na wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego oraz poprawę dobrostanu 
zwierząt.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Łączenie istniejących programów 
nie powinno prowadzić do obniżenia 
klarowności i przejrzystości. Komisja 
Europejska wraz z państwami 
członkowskimi powinna dążyć do 
dostarczania dokładnych i aktualnych 
informacji na temat programów oraz 
rozpowszechniać wiedzę o nich wśród 
potencjalnych beneficjentów.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Nowoczesny rynek wewnętrzny 
sprzyja konkurencji i przynosi korzyści 
konsumentom, przedsiębiorcom 
i pracownikom. Lepsze wykorzystanie 
ulegającego ciągłym zmianom jednolitego 
rynku usług pomoże europejskim 
przedsiębiorstwom w tworzeniu miejsc 
pracy i rozwoju poza granicami 
macierzystego kraju, co z kolei zaowocuje 
szerszym wyborem usług po lepszych 
cenach przy równoczesnym zachowaniu 
wysokich standardów dla konsumentów 
i pracowników. Aby osiągnąć ten cel, 
program powinien przyczynić się do 
usunięcia istniejących przeszkód 

(9) Nowoczesny rynek wewnętrzny 
sprzyja konkurencji, świadczeniu usług 
wysokiej jakości z korzyścią dla 
konsumentów i przedsiębiorstw oraz w 
interesie warunków pracy zatrudnionych. 
Tworzy warunki sprzyjające tworzeniu 
miejscu pracy oraz zapewnia lepsze 
funkcjonowanie wysokiej jakości usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym. Lepsze wykorzystanie 
ulegającego ciągłym zmianom jednolitego 
rynku usług pomoże europejskim 
przedsiębiorstwom w tworzeniu
wartościowych miejsc pracy i rozwoju 
poza granicami macierzystego kraju, co 
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i zapewnić ramy regulacyjne, w których 
będą mogły funkcjonować nowe 
innowacyjne modele biznesowe.

z kolei zaowocuje szerszym wyborem 
usług po lepszych cenach przy 
równoczesnym zachowaniu wysokich 
standardów dla konsumentów 
i pracowników. Aby osiągnąć ten cel, 
program powinien przyczynić się do 
usunięcia istniejących przeszkód 
i zapewnić ramy regulacyjne, w których 
będą mogły funkcjonować nowe 
innowacyjne modele biznesowe, spójne z 
wysokim poziomem ochrony socjalnej 
obejmującej również przedsiębiorców.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Nowe wyzwania dotyczące 
regulacji i egzekwowania prawa mają 
związek z tym, że w epoce rewolucji 
cyfrowej środowisko szybko się zmienia 
w odniesieniu do takich kwestii jak 
bezpieczeństwo cybernetyczne, internet 
rzeczy czy sztuczna inteligencja. Na 
wypadek szkód niezbędne są surowe 
przepisy w zakresie bezpieczeństwa 
produktów i odpowiedzialności, aby 
zapewnić reakcję polityczną, która 
umożliwia obywatelom europejskim, 
w tym konsumentom i przedsiębiorstwom, 
skorzystanie z tych przepisów. W związku 
z tym program powinien przyczynić się do 
szybkiego dostosowania i egzekwowania 
unijnego systemu odpowiedzialności za 
produkt, co wspiera innowacje.

(11) Nowe wyzwania dotyczące 
regulacji i egzekwowania prawa mają 
związek z tym, że w epoce rewolucji 
cyfrowej środowisko szybko się zmienia w
odniesieniu do takich kwestii jak 
cyberbezpieczeństwo, polityka prywatności 
i ochrona danych, internet rzeczy czy 
sztuczna inteligencja oraz powiązane z nią 
normy etyczne. To złożone wyzwanie, 
które ma wymiar technologiczny, 
kulturowy, organizacyjny i społeczny, 
należy podjąć przy wsparciu ze strony 
wszystkich zainteresowanych sektorów i 
podmiotów. Na wypadek szkód niezbędne 
są surowe przepisy w zakresie 
bezpieczeństwa produktów 
i odpowiedzialności, aby zapewnić reakcję 
polityczną, która umożliwia obywatelom 
europejskim, w tym konsumentom 
i przedsiębiorstwom, dostęp do tych 
przepisów i korzystanie z nich. W związku 
z tym program powinien przyczynić się do 
szybkiego dostosowania i egzekwowania 
unijnego systemu odpowiedzialności za 
produkt, co wspiera innowacje.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Organy władzy publicznej 
korzystają z zamówień publicznych w celu 
zapewnienia najlepszej relacji wartości do 
ceny za publiczne pieniądze, oraz 
przyczynienia się do stworzenia bardziej 
innowacyjnego, zrównoważonego, 
zintegrowanego i konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego. Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/23/UE49, 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/24/UE50 i dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/25/UE51 stanowią ramy prawne dla 
integracji i skutecznego funkcjonowania 
rynków zamówień publicznych 
odpowiadających 14 % produktu 
krajowego brutto Unii, z korzyścią dla 
organów publicznych, przedsiębiorstw, jak 
i obywateli, w tym konsumentów. Dlatego 
niniejszy program powinien wspierać 
działania zmierzające do zapewnienia 
szerszego wykorzystywania strategicznych 
zamówień publicznych, profesjonalizacji 
nabywców publicznych, poprawy dostępu 
do rynków zamówień publicznych dla 
MŚP, zwiększenia przejrzystości, 
uczciwości i jakości danych, pobudzenia 
transformacji cyfrowej w dziedzinie 
zamówień publicznych i promocji 
wspólnego udzielania zamówień poprzez 
wzmocnione partnerstwo z państwami 
członkowskimi, usprawnienia gromadzenia 
i analizy danych, w tym poprzez 
opracowywanie specjalnych narzędzi 
informatycznych, wspierania wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk, 
dostarczania wytycznych, dążenia do 
korzystnych umów handlowych, 
wzmocnienia współpracy między organami 
krajowymi oraz uruchomienia projektów 
pilotażowych.

(15) Organy władzy publicznej 
korzystają z zamówień publicznych w celu 
zapewnienia najlepszej relacji wartości do 
ceny za publiczne pieniądze, oraz 
przyczynienia się do stworzenia bardziej 
innowacyjnego, zrównoważonego, 
zintegrowanego i konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego. Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/23/UE49, 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/24/UE50 i dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/25/UE51 stanowią ramy prawne dla 
integracji i skutecznego funkcjonowania 
rynków zamówień publicznych 
odpowiadających 14 % produktu 
krajowego brutto Unii, z korzyścią dla 
organów publicznych, przedsiębiorstw, jak 
i obywateli, w tym konsumentów. Organy 
władzy publicznej mogą, stosując 
odpowiednią politykę udzielania 
zamówień, tworzyć i wspierać rynki 
innowacyjnych towarów i usług. Dlatego 
niniejszy program powinien wspierać 
działania zmierzające do zapewnienia 
powszechniejszego wykorzystywania 
kryteriów środowiskowych, społecznych i 
kryterium sprawiedliwego handlu przy 
udzielaniu zamówień, profesjonalizacji 
nabywców publicznych, poprawy dostępu 
do rynków zamówień publicznych dla 
MŚP, przedsiębiorstw społecznych i sieci 
organizacji branżowych, zwiększenia 
przejrzystości, uczciwości i jakości 
danych, pobudzenia transformacji cyfrowej 
w dziedzinie zamówień publicznych 
i promocji wspólnego udzielania zamówień 
poprzez wzmocnione partnerstwo 
z państwami członkowskimi, usprawnienia 
gromadzenia i analizy danych, w tym 
poprzez opracowywanie specjalnych 
narzędzi informatycznych, wspierania 



AD\1166549PL.docx 13/49 PE627.879v02-00

PL

wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, 
dostarczania wytycznych, dążenia do 
korzystnych umów handlowych, 
wzmocnienia współpracy między organami 
krajowymi oraz uruchomienia projektów 
pilotażowych.

__________________ __________________

49 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 
z 28.3.2014, s. 1).

49 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 
z 28.3.2014, s. 1).

50 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie zamówień publicznych, 
uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 
L 94 z 28.3.2014, s. 65).

50 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie zamówień publicznych, 
uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 
L 94 z 28.3.2014, s. 65).

51 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 
usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 
2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 
243).

51 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 
usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 
2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 
243).

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Program powinien wspierać rozwój 
unijnych ram regulacyjnych w obszarze 
prawa spółek i ładu korporacyjnego, 
a także prawa umów, z myślą 
o zwiększeniu efektywności 
i konkurencyjności przedsiębiorstw przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
zainteresowanym stronom, których 
dotyczy działalność spółek, oraz 
reagowaniu na nowe wyzwania polityczne. 
Powinien on również zapewniać 
odpowiednią ocenę, wdrażanie 
i egzekwowanie odpowiedniego 
wspólnotowego dorobku prawnego, 

(17) Program powinien wspierać rozwój 
unijnych ram regulacyjnych w obszarze 
prawa spółek i ładu korporacyjnego, 
a także prawa umów, z myślą 
o zwiększeniu efektywności 
i konkurencyjności przedsiębiorstw przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
zainteresowanym stronom, których 
dotyczy działalność spółek, oraz 
reagowaniu na nowe wyzwania polityczne. 
Powinien on również zapewniać 
odpowiednią ocenę, wdrażanie 
i egzekwowanie odpowiedniego 
wspólnotowego dorobku prawnego, 
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informacje i pomoc dla zainteresowanych 
stron oraz wspierać wymianę informacji 
w tej dziedzinie. Program powinien 
w dalszym ciągu wspierać inicjatywy 
Komisji na rzecz przejrzystych 
i odpowiednio dostosowanych ram 
prawnych dotyczących gospodarki opartej 
na danych oraz innowacji. Inicjatywy te są 
niezbędne do zwiększenia pewności prawa 
w odniesieniu do zobowiązań umownych 
i pozaumownych, w szczególności 
w odniesieniu do odpowiedzialności i etyki 
w kontekście najnowszych technologii, 
takich jak internet rzeczy, sztuczna 
inteligencja, robotyka i drukowanie 3D. 
Celem programu powinno być pobudzanie 
rozwoju biznesu opartego na danych, który
będzie miał decydujące znaczenie dla 
pozycji Unii pod względem 
konkurencyjności na poziomie światowym.

informacje i pomoc dla zainteresowanych 
stron oraz wspierać wymianę informacji 
w tej dziedzinie. Program powinien 
w dalszym ciągu wspierać inicjatywy 
Komisji na rzecz przejrzystych 
i odpowiednio dostosowanych ram 
prawnych dotyczących gospodarki opartej 
na danych oraz innowacji. Inicjatywy te są 
niezbędne do zwiększenia pewności prawa 
w odniesieniu do zobowiązań umownych 
i pozaumownych, w szczególności 
w odniesieniu do odpowiedzialności i etyki 
w kontekście najnowszych technologii, 
takich jak internet rzeczy, sztuczna 
inteligencja, robotyka i drukowanie 3D. 
Celem programu powinno być pobudzanie 
rozwoju przedsiębiorczości opartej na 
danych, która będzie miała decydujące 
znaczenie dla pozycji Unii pod względem 
konkurencyjności na poziomie światowym, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony prywatności.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Wzmocnienie konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw, 
a jednocześnie zapewnienie skutecznych 
równych szans oraz otwartego 
i konkurencyjnego rynku wewnętrznego 
jest sprawą najwyższej wagi. MŚP są siłą 
napędową europejskiej gospodarki. 
Stanowią one 99 % wszystkich 
przedsiębiorstw w Europie, zapewniają 
dwie trzecie miejsc pracy i przyczyniają się 
w znacznym stopniu do tworzenia nowych 
miejsc pracy w skali regionalnej i lokalnej.

(22) Wzmocnienie konkurencyjności i 
zrównoważonego charakteru europejskich 
przedsiębiorstw, a jednocześnie 
zapewnienie skutecznych równych szans 
oraz otwartego i konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego jest sprawą najwyższej 
wagi. MŚP są siłą napędową europejskiej 
gospodarki. Stanowią one 99 % wszystkich 
przedsiębiorstw w Europie, zapewniają 
dwie trzecie miejsc pracy i przyczyniają się 
w znacznym stopniu do tworzenia nowych, 
wartościowych miejsc pracy we wszystkich 
sektorach w skali regionalnej i lokalnej, a 
co za tym idzie do spójności społecznej.

MŚP odgrywają zasadniczą rolę w 
dążeniu do transformacji energetycznej i 
w przyczynianiu się do realizacji unijnych 
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celów w dziedzinie klimatu wynikających z 
porozumienia paryskiego. Program 
powinien zatem zwiększyć ich zdolność do 
opracowywania przyjaznych dla 
środowiska produktów i usług wysokiej 
jakości oraz wspierać ich wysiłki na rzecz 
bardziej efektywnego gospodarowania 
zasobami, zgodnie z zasadą „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”. W ten 
sposób program przyczyni się również do 
większej konkurencyjności unijnych MŚP 
na globalnym rynku.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Przed MŚP stoją wspólne 
wyzwania, które nie wpływają w takim 
samym stopniu na większe 
przedsiębiorstwa. Są to trudności 
z pozyskiwaniem finansowania, 
znalezieniem wykwalifikowanych 
pracowników, zmniejszeniem obciążeń 
administracyjnych, rozwijaniem 
kreatywności i innowacji, z dostępem do 
rynków i umiędzynarodowieniem 
działalności. Program powinien w sposób 
proporcjonalny korygować 
niedoskonałości rynku, a jednocześnie nie 
zakłócać konkurencji na rynku 
wewnętrznym.

(23) Przed MŚP stoją wspólne 
wyzwania, które nie wpływają w takim 
samym stopniu na większe 
przedsiębiorstwa. Są to trudności 
z pozyskiwaniem finansowania, 
znalezieniem wykwalifikowanych 
pracowników, zmniejszeniem obciążeń 
administracyjnych, rozwijaniem 
kreatywności i innowacji, z dostępem do 
rynków i umiędzynarodowieniem 
działalności. Program powinien w sposób 
proporcjonalny korygować 
niedoskonałości rynku, a jednocześnie nie 
zakłócać konkurencji na rynku 
wewnętrznym. Program powinien w 
szczególności stworzyć odpowiednie 
warunki do wprowadzania innowacji 
technologicznych i organizacyjnych w 
procesach produkcji, ze specjalnym 
uwzględnieniem szczególnych rodzajów 
MŚP, takich jak mikroprzedsiębiorstwa, 
przedsiębiorstwa rzemieślnicze, osoby 
samozatrudnione, przedstawiciele 
wolnych zawodów i przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również poświęcić 
uwagę potencjalnym, nowym i młodym 
przedsiębiorcom oraz przedsiębiorcom-
kobietom, a także innym specyficznym 
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grupom docelowym, takim jak osoby 
starsze, migranci i przedsiębiorcy należący 
do grup w niekorzystnej sytuacji 
społecznej lub szczególnie wrażliwych 
grup społecznych, np. osoby 
niepełnosprawne.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Program powinien wspierać i 
propagować kulturę innowacyjności, 
tworząc otoczenie zdolne sprzyjać 
powstawaniu i rozwojowi przedsiębiorstw, 
zwłaszcza innowacyjnych 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP będących w 
stanie sprostać wyzwaniom w coraz 
bardziej konkurencyjnym i szybko 
zmieniającym się środowisku. Radykalnie 
nowe procesy innowacyjne wymagają 
opracowania otwartego modelu 
innowacyjności, bazującego na 
liczniejszych projektach badawczych 
opartych na współpracy oraz na dzieleniu 
się wiedzą i własnością intelektualną 
między poszczególnymi organizacjami. 
Celem programu powinno zatem być 
wspieranie procesu innowacyjnego 
poprzez przyswajanie nowych modeli 
biznesowych opartych na współpracy, 
ukierunkowanych na tworzenie sieci oraz 
dzielenie się wiedzą i zasobami we 
wspólnotach skupiających więcej 
podmiotów.

Uzasadnienie

Ważny jest rozwój ekosystemu innowacyjności, który mógłby pełnić rolę katalizatora 
ekonomicznego.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Program powinien korygować 
niedoskonałości rynku w proporcjonalny 
sposób, zwracając szczególną uwagę na 
działania, które przynoszą bezpośrednią 
korzyść MŚP i sieciom przedsiębiorstw, a 
jednocześnie nie zakłócać nadmiernie 
konkurencji na rynku wewnętrznym.

Uzasadnienie

Wszystkie działania w ramach programu powinny uwzględniać MŚP oraz sieci 
przedsiębiorstw.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wiele unijnych problemów 
z konkurencyjnością wiąże się 
z trudnościami MŚP z uzyskaniem dostępu 
do finansowania – mają one kłopoty 
z wykazaniem zdolności kredytowej oraz
wystarczającym zabezpieczeniem. Inne 
trudności związane z finansowaniem 
wynikają z tego, że w celu zachowania 
konkurencyjności MŚP muszą 
podejmować działania w zakresie 
cyfryzacji, umiędzynarodowienia 
i innowacji oraz podnoszenia kwalifikacji 
swoich pracowników. Ograniczony dostęp 
do finansowania wpływa negatywnie na 
wskaźnik tworzenia, wzrostu i przetrwania 
przedsiębiorstw, jak też na gotowość 
nowych przedsiębiorców do przejmowania 
rentownych przedsiębiorstw w kontekście 
sukcesji.

(24) Wiele unijnych problemów z
konkurencyjnością wiąże się z
trudnościami MŚP z uzyskaniem dostępu 
do finansowania – zmagają się one z 
niedoinformowaniem, mają kłopoty z
wykazaniem zdolności kredytowej i z
wystarczającym zabezpieczeniem lub po 
prostu słabo znają istniejące mechanizmy, 
które mogłyby wesprzeć ich działalność na 
poziomie unijnym, krajowym lub 
lokalnym. Inne trudności związane 
z finansowaniem wynikają z mniejszych 
rozmiarów mikroprzedsiębiorstw i MŚP 
oraz z tego, że muszą one pozostać 
konkurencyjne, w związku z czym 
podejmują działania w zakresie cyfryzacji, 
umiędzynarodowienia i innowacji oraz 
podnoszenia kwalifikacji swoich 
pracowników. Ograniczony dostęp do 
finansowania wpływa negatywnie na 
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wskaźnik tworzenia, wzrostu i przetrwania 
przedsiębiorstw, jak też na gotowość 
nowych przedsiębiorców do przejmowania 
rentownych przedsiębiorstw w kontekście 
sukcesji.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W celu pokonania tych 
niedoskonałości rynku oraz w celu 
zapewnienia, by MŚP nadal odgrywały 
swoją rolę jako podstawa 
konkurencyjności unijnej gospodarki, małe 
i średnie przedsiębiorstwa potrzebują 
dodatkowego wsparcia za pośrednictwem 
instrumentów dłużnych i kapitałowych, 
które mają zostać ustanowione w ramach 
segmentu MŚP funduszu InvestEU 
ustanowionego rozporządzeniem [...] 
Parlamentu Europejskiego i Rady52. 
Instrument gwarancji kredytowych 
ustanowiony na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1287/201353 ma udowodnioną wartość 
dodaną i oczekuje się, że przyniesie on 
pozytywny wkład na rzecz co najmniej 500 
000 MŚP. Nowy instrument, który go 
zastąpi, zostanie ustanowiony w ramach 
segmentu MŚP w funduszu InvestEU.

(25) W celu pokonania tych 
niedoskonałości rynku oraz w celu 
zapewnienia, by MŚP nadal odgrywały 
swoją rolę jako podstawa 
konkurencyjności unijnej gospodarki oraz 
siła napędowa zrównoważonej 
gospodarki, małe i średnie 
przedsiębiorstwa potrzebują dodatkowego 
wsparcia za pośrednictwem instrumentów 
dłużnych i kapitałowych, które mają zostać 
ustanowione w ramach segmentu MŚP 
funduszu InvestEU ustanowionego 
rozporządzeniem [...] Parlamentu 
Europejskiego i Rady52. Instrument 
gwarancji kredytowych ustanowiony na 
mocy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/201353

ma udowodnioną wartość dodaną i 
oczekuje się, że przyniesie on pozytywny 
wkład na rzecz co najmniej 500 000 MŚP. 
Nowy instrument, który go zastąpi, 
zostanie ustanowiony w ramach segmentu 
MŚP w funduszu InvestEU. Należy 
zwrócić większą uwagę na prowadzenie 
skuteczniejszych kampanii 
informacyjnych i kampanii publicznych w 
celu rozpowszechniania wśród 
potencjalnych beneficjentów informacji o 
dostępności programu dla MŚP. W trosce 
o większą rozpoznawalność działań Unii 
wspierających MŚP działania 
finansowane w całości lub częściowo w 
ramach tego programu, w tym przez 
pośredników, powinny być identyfikowane 
emblematem europejskim (flagę) wraz ze 
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zdaniem informującym o wsparciu 
otrzymanym w ramach programu 
COSME.

__________________ __________________

52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final

53 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i 
uchylające decyzję nr 1639/2006/WE 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33).

53 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i 
uchylające decyzję nr 1639/2006/WE 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33).

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Cele niniejszego programu zostaną 
również uwzględnione przy wykorzystaniu 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu MŚP 
funduszu InvestEU. Wsparcie finansowe 
należy wykorzystać w celu skorygowania 
niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
sytuacji w zakresie inwestycji 
w proporcjonalny sposób, bez powielania
ani wypierania finansowania prywatnego, 
a także bez zakłócania konkurencji na 
rynku wewnętrznym. Działania powinny 
charakteryzować się wyraźną europejską 
wartością dodaną.

(26) Cele niniejszego programu zostaną 
również uwzględnione przy wykorzystaniu 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu MŚP 
funduszu InvestEU. Segment MŚP 
funduszu InvestEU powinien być 
wyposażony w działający w każdym 
państwie członkowskim centralny i 
nadrzędny punkt informacyjny na temat 
programu, tak aby zwiększyć dostępność 
funduszy dla MŚP i rozpowszechnić 
wiedzę o nich. Wsparcie finansowe należy 
wykorzystywać do korygowania 
niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
sytuacji w zakresie inwestycji 
w proporcjonalny sposób, a działania nie 
powinny powielać ani wypierać
finansowania prywatnego, ani też zakłócać
konkurencji na rynku wewnętrznym oraz 
powinny gwarantować dodatkowość i 
zwiększać synergię z innymi europejskimi 
programami. Działania powinny 
charakteryzować się wyraźną europejską 
wartością dodaną.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Działania wspierane z Funduszu 
InvestEU, zarówno za pośrednictwem 
modułu UE, jak i modułu państw 
członkowskich, nie powinny powielać ani 
zastępować finansowania prywatnego, ani 
też zakłócać konkurencji na rynku 
wewnętrznym, lecz sprzyjać łączeniu ich z 
już istniejącymi lokalnymi systemami 
gwarancji publicznych i prywatnych 
przede wszystkim w trosce o pomnożenie 
faktycznych korzyści dla odbiorców 
końcowych (MŚP określonych w definicji 
zawartej w zaleceniu 2003/361/WE) w 
celu uzyskania prawdziwej dodatkowości 
działań.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26b) Oprócz dostępu do finansowania 
kluczowe znaczenie ma również dostęp do 
umiejętności, w tym umiejętności i wiedzy 
w zakresie zarządzania, które mają 
zasadnicze znaczenie dla MŚP, gdyż 
umożliwiają im dostęp do istniejących 
funduszy, wprowadzanie innowacji, 
konkurowanie na rynku i rozwój. 
Instrumentom finansowym 
przewidzianym w EUInvest powinien 
towarzyszyć rozwój stosownych systemów 
wsparcia mentorskiego i coachingu oraz 
usług dla przedsiębiorstw opartych na 
wiedzy.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Program powinien zapewnić MŚP 
skuteczne wsparcie w podczas całego 
cyklu ich życia. Wsparcie to powinno być 
oparte na wyjątkowej wiedzy teoretycznej 
i fachowej na temat małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sektorów przemysłu, 
jak również na długoletnim doświadczeniu 
we współpracy z zainteresowanymi 
podmiotami na poziomie europejskim, 
krajowym i regionalnym. Powinno się ono 
również opierać się na osiągnięciach sieci 
Enterprise Europe Network jako punktu
kompleksowej obsługi, który pomaga MŚP 
zwiększać konkurencyjność i rozwijać 
działalność gospodarczą na jednolitym 
rynku i poza nim. Sieć ta zamierza 
kontynuować świadczenie usług w ramach 
innych programów unijnych, 
w szczególności programu „Horyzont 
2020”, z wykorzystaniem środków 
finansowych tych programów. Również 
program doradztwa dla młodych 
przedsiębiorców powinien nadal być
narzędziem umożliwiającym nowym albo 
przyszłym przedsiębiorcom zdobywanie 
doświadczenia w biznesie poprzez 
współpracę z doświadczonym 
przedsiębiorcą z innego kraju, a tym 
samym zwiększenie swoich zdolności 
w zakresie przedsiębiorczości. Program 
powinien w dalszym ciągu dążyć do tego, 
by się rozwijać i rozszerzać swój zasięg 
geograficzny, i tym samym móc 
zaoferować przedsiębiorcom szerszą gamę 
możliwości współpracy, w stosownych 
przypadkach w połączeniu z innymi 
inicjatywami Unii.

(27) W ramach programu należy
zapewnić MŚP skuteczne wsparcie w
ciągu całego cyklu ich życia, udzielając im 
pomocy od etapu przygotowywania 
projektu po komercjalizację i dostęp do 
rynku oraz zachęcając je do tworzenia 
sieci przedsiębiorstw. Wsparcie to powinno 
być oparte na wyjątkowej wiedzy 
teoretycznej i fachowej na temat małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz znajomości
sektorów gospodarki i przedsiębiorczości, 
jak również na długoletnim doświadczeniu 
we współpracy z zainteresowanymi 
podmiotami na poziomie europejskim, 
krajowym i regionalnym. Powinno się ono 
również opierać się na doświadczeniu 
zdobytym dzięki sieci Enterprise Europe 
Network jako punktowi kompleksowej 
obsługi, który pomaga MŚP zwiększać 
konkurencyjność i rozwijać działalność 
gospodarczą na jednolitym rynku i poza 
nim. Sieć ta zamierza kontynuować 
świadczenie usług w ramach innych 
programów unijnych, w szczególności 
programu „Horyzont 2020”,
z wykorzystaniem środków finansowych 
tych programów. Oprócz tego powinna 
wspierać większy udział organizacji 
reprezentujących MŚP w pracach nad 
inicjatywą dotyczącą polityki jednolitego 
rynku, m.in. w odniesieniu do zamówień 
publicznych, procesów normalizacyjnych i 
systemów własności intelektualnej. Sieć 
powinna również zwiększyć liczbę działań, 
świadcząc doradztwo bardziej 
dostosowane do potrzeb MŚP dotyczące 
opracowywania projektów oraz 
wspierania tworzenia sieci oraz 
transformacji technologicznej i 
organizacyjnej. Sieć powinna również 
usprawnić współpracę i kontakty z innymi 
ośrodkami doradczymi ustanowionymi w 
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ramach programu „Cyfrowa Europa” i 
InvestEU w odniesieniu do dostępu do 
finansowania. Działania programu 
COSME w ramach sieci powinny również 
mieć na celu zapewnienie wysokiej jakości 
usług w całej Europie, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na obszary działalności 
i regiony geograficzne Unii, w których 
sieci i pośrednicy nie osiągają 
oczekiwanych wyników. Również udany 
program doradztwa dla nowych 
przedsiębiorców – Erasmus dla młodych 
przedsiębiorców – powinien pozostać
narzędziem umożliwiającym nowym albo 
przyszłym przedsiębiorcom zdobywanie 
doświadczenia w prowadzeniu 
działalności i zarządzaniu poprzez 
współpracę z doświadczonym 
przedsiębiorcą z innego kraju, a tym 
samym rozwój talentów przedsiębiorcy. 
Program powinien rozwijać się i rozszerzać 
swój zasięg geograficzny, i tym samym 
móc zaoferować przedsiębiorcom szerszą 
gamę możliwości współpracy, 
w stosownych przypadkach w połączeniu 
z innymi inicjatywami Unii. Aby zwiększyć 
wartość dodaną poprzez propagowanie 
inicjatyw na rzecz przedsiębiorczości, 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
mikroprzedsiębiorstwa oraz na tych, 
którzy najmniej skorzystali z istniejącego 
programu, oraz na obszary, w których 
kultura przedsiębiorczości pozostaje na 
bardzo podstawowym poziomie i napotyka 
więcej barier. Należy dołożyć wszelkich 
starań, aby podział środków finansowych 
był odpowiednio zrównoważony pod 
względem geograficznym.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Należy dołożyć większych starań w 
celu zmniejszenia obciążeń 
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administracyjnych i zwiększenia 
dostępności programów, aby ograniczyć 
koszty MŚP i mikroprzedsiębiorstw 
związane ze skomplikowanym procesem 
składania wniosków i wymogami 
uczestnictwa. Państwa członkowskie 
powinny również rozważyć ustanowienie 
jednego punktu informacyjnego dla 
przedsiębiorstw zainteresowanych 
korzystaniem ze środków unijnych, 
funkcjonującego jako punkt 
kompleksowej obsługi. Procedura oceny 
powinna przebiegać możliwie jak 
najszybciej, aby umożliwić czerpanie z 
oferowanych przez ten program korzyści 
bez opóźnień.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Klastry są narzędziem 
o strategicznym znaczeniu dla wspierania 
konkurencyjności i rozwoju MŚP, 
ponieważ zapewniają one sprzyjające 
otoczenie biznesowe. Wspólne inicjatywy 
na rzecz klastrów powinny osiągnąć masę 
krytyczną w celu przyspieszenia wzrostu 
MŚP. Poprzez łączenie 
wyspecjalizowanych ekosystemów klastry 
tworzą nowe możliwości biznesowe dla 
MŚP i lepiej je integrują z europejskimi 
i globalnymi strategicznymi łańcuchami 
wartości. Należy zapewnić wsparcie na 
potrzeby rozwoju transnarodowych 
strategii partnerstwa oraz realizację 
wspólnych działań wspieranych przez 
Europejską Platformę Współpracy 
Klastrów. Należy wspierać trwałe 
partnerstwa, w przypadku których 
finansowanie będzie kontynuowane, jeśli 
osiągnięte zostaną cele pośrednie. 
Bezpośrednie wsparcie dla MŚP powinno 
być przekazywane za pośrednictwem 
klastrów w następujących sytuacjach: 

(28) Klastry są narzędziem 
o strategicznym znaczeniu dla wspierania 
konkurencyjności i rozwoju MŚP, 
ponieważ zapewniają one sprzyjające 
otoczenie biznesowe, przyczyniają się do 
bardziej zrównoważonego rozwoju 
przemysłu i usług oraz wspierają rozwój 
gospodarczy regionów dzięki tworzeniu 
wartościowych miejsc pracy. Wspólne 
inicjatywy na rzecz klastrów powinny 
osiągnąć masę krytyczną w celu 
przyspieszenia wzrostu MŚP. Poprzez 
łączenie wyspecjalizowanych 
ekosystemów klastry tworzą nowe 
możliwości biznesowe dla MŚP i lepiej je 
integrują z europejskimi i globalnymi 
strategicznymi łańcuchami wartości. 
Należy zapewnić wsparcie na potrzeby 
rozwoju transnarodowych strategii 
partnerstwa oraz realizację wspólnych 
działań wspieranych przez Europejską 
Platformę Współpracy Klastrów. Należy 
wspierać trwałe partnerstwa, w przypadku 
których finansowanie będzie 
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upowszechnianie zaawansowanych 
technologii, nowych modeli biznesowych, 
niskoemisyjnych i zasobooszczędnych 
rozwiązań, kreatywność i projektowanie, 
podnoszenie kwalifikacji, pozyskiwanie 
utalentowanych pracowników, 
przyśpieszenie przedsiębiorczości 
i internacjonalizacja. Do działań powinny 
zostać włączone inne wyspecjalizowane 
podmioty wspierające MŚP w celu 
ułatwienia transformacji przemysłowej 
i realizacji strategii inteligentnej 
specjalizacji. Program powinien zatem 
przyczyniać się do wzrostu i tworzenia 
powiązań z unijnymi (cyfrowymi) centrami 
innowacji i inwestycji ustanowionymi 
w ramach polityki spójności i programu 
„Horyzont Europa”. Okres trwania 
wniosku/inicjatywy i jego wpływ 
finansowy

kontynuowane, jeśli osiągnięte zostaną cele 
pośrednie. Bezpośrednie wsparcie dla MŚP 
powinno być przekazywane za 
pośrednictwem klastrów w następujących 
sytuacjach: upowszechnianie 
zaawansowanych technologii, nowych 
modeli biznesowych, rozwiązań, 
kreatywność i projektowanie, podnoszenie 
kwalifikacji, pozyskiwanie utalentowanych 
pracowników, przyśpieszenie 
przedsiębiorczości i internacjonalizacja. 
Do działań powinny zostać włączone inne 
wyspecjalizowane podmioty wspierające 
MŚP w celu ułatwienia transformacji 
przemysłowej i realizacji strategii 
inteligentnej specjalizacji. Program 
powinien zatem przyczyniać się do 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego
i tworzenia powiązań z unijnymi 
(cyfrowymi) centrami innowacji 
i inwestycji ustanowionymi w ramach 
polityki spójności i programu „Horyzont 
Europa”. Można również zbadać efekt 
synergii z programem Erasmus.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Program może przyczynić się do 
zacieśnienia lub poprawy kontaktów 
między mikroprzedsiębiorstwami, małymi 
i średnimi przedsiębiorstwami a 
uniwersytetami, ośrodkami badawczymi i 
innymi instytucjami zaangażowanymi w 
tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy. Te 
kontakty mogą wpłynąć na zwiększenie 
zdolności przedsiębiorstw do 
podejmowania strategicznych wyzwań, 
jakie rodzi nowa sytuacja 
międzynarodowa.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28b) MŚP, ze względu na ich mniejsze 
rozmiary, natrafiają na specyficzne 
przeszkody we wzroście oraz borykają się z 
trudnościami w rozwoju i rozszerzaniu ich 
działalności gospodarczej. Unia oferuje 
wsparcie, aby zwiększyć skalę działań 
skupionych na innowacjach i badaniach 
naukowych, głównie za pomocą
instrumentu na rzecz MŚP oraz niedawno 
uruchomionego przez Europejską Radę 
ds. Innowacji projektu pilotażowego w 
ramach programu „Horyzont 2020”. W 
oparciu o metody pracy i doświadczenia 
zdobyte dzięki instrumentowi na rzecz 
MŚP program na rzecz jednolitego rynku 
powinien również oferować wsparcie na 
rzecz zwiększania skali działalności MŚP, 
uzupełniając nową inicjatywę 
Europejskiej Rady ds. Innowacji w 
ramach programu „Horyzont Europa”, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
przełomowych innowacji. Działania 
służące rozszerzaniu działalności MŚP w 
ramach tego programu powinny 
skoncentrować się na przykład na 
wspieraniu MŚP w rozszerzaniu 
działalności dzięki komercjalizacji, 
umiędzynarodowieniu i nowym 
możliwościom rynkowym.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Kreatywność i innowacje mają
pierwszorzędne znaczenie dla 
konkurencyjności przemysłowych 
łańcuchów wartości w Unii. Stanowią one 

(29) Oprócz kreatywności i innowacji
pierwszorzędne znaczenie dla 
konkurencyjności przemysłowych 
łańcuchów wartości w Unii ma 
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katalizator modernizacji przemysłu
i przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Jednakże ich wykorzystanie przez MŚP 
wciąż jest jeszcze niewystarczające. 
W związku z tym program powinien 
wspierać ukierunkowane działania, sieci 
i partnerstwa na rzecz innowacji opartych 
na kreatywności w całym łańcuchu 
wartości w przemyśle.

transformacja technologiczna i 
organizacyjna, zwiększona trwałość w 
odniesieniu do procesów produkcyjnych, 
w szczególności efektywne 
gospodarowanie zasobami i energią. 
Stanowią one katalizator modernizacji 
sektora przedsiębiorstw i sektora 
przemysłu oraz przyczyniają się do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Jednakże ich wykorzystanie 
przez MŚP wciąż jest jeszcze 
niewystarczające. W związku z tym 
program powinien wspierać 
ukierunkowane działania, sieci 
i partnerstwa na rzecz innowacji opartych 
na kreatywności w całym łańcuchu 
wartości w przemyśle.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Trzeba przyznać, że instrument dla 
MŚP w ramach programu „Horyzont 
2020” okazał się niezwykle korzystny dla 
przedsiębiorców, zarówno za 
pośrednictwem dotacji w fazie I, jak i fazie 
II, w rozwoju nowej koncepcji biznesowej, 
a także w testowaniu i opracowaniu 
prototypu. Chociaż proces selekcji jest już 
bardzo rygorystyczny, wciąż wiele bardzo 
dobrych projektów nie może być 
finansowanych ze względu na 
ograniczone zasoby finansowe. Wdrożenie 
w ramach Agencji Wykonawczej ds. 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw działa 
bardzo sprawnie. Chociaż program ten 
koncentruje się przede wszystkim na 
projektach z dziedziny zaawansowanej 
technologii,  powinien on rozszerzyć 
metodologię na wszystkie rodzaje MŚP 
ukierunkowanych na rozwój.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29b) Działania w ramach programu 
COSME powinny się również 
koncentrować na sektorach 
charakteryzujących się znacznym 
wzrostem i potencjałem socjalnym oraz z 
dużym udziałem MŚP. Turystyka jest 
pojedynczym sektorem gospodarki Unii, 
który przyczynia się w znacznym stopniu 
do unijnego PKB i w którym działają 
głównie MŚP. Unia powinna 
kontynuować i intensyfikować działania 
wspierające specyfikę tego sektora.

Uzasadnienie

Program powinien skupiać się na sektorze turystyki, biorąc pod uwagę jego znaczenie w 
kontekście europejskim.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Normy europejskie odgrywają 
ważną rolę na rynku wewnętrznym. Mają 
one decydujące znaczenie dla 
konkurencyjności przedsiębiorstw, 
a zwłaszcza MŚP. Są one również 
kluczowym narzędziem wspierania 
prawodawstwa i polityki Unii w wielu 
kluczowych obszarach, takich jak energia, 
zmiana klimatu, technologie informacyjno-
komunikacyjne, zrównoważone 
wykorzystanie zasobów, innowacyjność, 
bezpieczeństwo produktów, ochrona 
konsumentów, bezpieczeństwo 
pracowników i warunki pracy oraz 
starzejące się społeczeństwo, przez co 

(30) Normy europejskie odgrywają 
ważną rolę na rynku wewnętrznym. Mają 
one decydujące znaczenie dla 
konkurencyjności przedsiębiorstw, 
a zwłaszcza MŚP. Są one również 
kluczowym narzędziem wspierania 
prawodawstwa i celów polityki Unii w
wielu kluczowych obszarach, takich jak 
przyspieszenie transformacji energetyki, 
walka ze zmianą klimatu, ochrona 
środowiska, poprawa jakości powietrza i 
wody, technologie informacyjno-
komunikacyjne, zrównoważone 
wykorzystanie i recykling zasobów, 
innowacyjność technologiczna i 
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pozytywnie przyczyniają się do rozwoju 
całego społeczeństwa.

społeczna, bezpieczeństwo produktów, 
ochrona konsumentów, bezpieczeństwo 
pracowników i warunki pracy oraz 
starzejące się społeczeństwo, przez co 
pozytywnie przyczyniają się do rozwoju 
całego społeczeństwa.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) We wszystkich odpowiednich 
inicjatywach i działaniach objętych 
programem muszą być zachowane zasady 
przejrzystości i równości szans dla obu 
płci. Poszanowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności dla wszystkich 
obywateli również powinno być 
uwzględnione w tych inicjatywach i 
działaniach.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Program powinien wspierać 
synergię i komplementarność 
w odniesieniu do wsparcia dla MŚP 
i przedsiębiorczości w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr [...]69. Ponadto segment 
MŚP funduszu InvestEU, ustanowiony 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]70, 
zagwarantują wsparcie na rzecz 
finansowania dłużnego i kapitałowego 
w celu zwiększenia dostępu i dostępności 
finansowania dla MŚP. Program powinien 
również dążyć do synergii z programem 

(65) Program powinien wspierać 
synergię, komplementarność i 
dodatkowość w odniesieniu do wsparcia 
dla MŚP i przedsiębiorczości w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr [...]69. Ponadto segment MŚP 
funduszu InvestEU, ustanowiony 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]70, 
zagwarantują wsparcie na rzecz 
finansowania dłużnego i kapitałowego 
w celu zwiększenia dostępu i dostępności 
finansowania dla MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw. Program powinien 
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kosmicznym ustanowionym 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]71

w odniesieniu do zachęcania MŚP do 
korzystania z przełomowych innowacji 
i innych rozwiązań opracowanych 
w ramach tych programów.

również dążyć do synergii z programem 
kosmicznym ustanowionym 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]71

w odniesieniu do zachęcania MŚP do 
korzystania z przełomowych innowacji 
i innych rozwiązań opracowanych 
w ramach tych programów.

__________________ __________________

69 COM(2018) 372 final 69 COM(2018) 372 final

70 COM(2018) 439 final 70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final 71 COM(2018) 447 final

Uzasadnienie

Dodanie odniesienia do dodatkowości i mikroprzedsiębiorstw.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) Program powinien wspierać 
synergię i komplementarność 
w odniesieniu do programu „Cyfrowa 
Europa”, ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr [...]73, który ma na celu 
wspieranie cyfryzacji gospodarki Unii 
i sektora publicznego.

(67) Program powinien wspierać 
synergię i komplementarność w
odniesieniu do programu „Cyfrowa 
Europa”, ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr [...]73, który ma na celu 
wspieranie cyfryzacji gospodarki Unii i
sektora publicznego oraz wzrost 
cyberbezpieczeństwa.

__________________ __________________

73 COM(2018) 434 final 73 COM(2018) 434 final

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
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program na rzecz poprawy funkcjonowania 
rynku wewnętrznego i zwiększenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw, oraz ramy na 
potrzeby finansowania opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich w rozumieniu art. 13 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009 
(„program”).

program na rzecz poprawy funkcjonowania 
rynku wewnętrznego i zwiększenia 
konkurencyjności oraz zrównoważonego 
charakteru przedsiębiorstw, w tym 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich
przedsiębiorstw, przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej i sieci 
przedsiębiorstw, oraz ramy na potrzeby 
finansowania opracowywania, tworzenia 
i rozpowszechniania statystyk europejskich 
w rozumieniu art. 13 rozporządzenia (WE) 
nr 223/2009 („program”).

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) „Przedsiębiorstwo gospodarki 
społecznej” oznacza przedsiębiorstwo, 
którego głównym celem jest raczej 
wywieranie skutku społecznego niż 
generowanie zysków dla właścicieli lub 
udziałowców i które działa poprzez 
dostarczanie towarów i świadczenie usług 
na rynek, przy czym jest ono zarządzane w 
otwarty i odpowiedzialny sposób, 
zakładający angażowanie pracowników, 
konsumentów i udziałowców.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b) „Lokalne przedsiębiorstwo 
publiczne” oznacza małe lokalne 
przedsiębiorstwo usług publicznych, które 
spełnia kryteria MŚP i pełni ważne 
zadania dla lokalnych społeczności;
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Uzasadnienie

Lokalne przedsiębiorstwa publiczne są rodzajem działalności gospodarczej o szczególnych 
cechach, które należy należycie uwzględnić w programie COSME.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c) „Sieci przedsiębiorstw” oznaczają 
grupy przedsiębiorstw stworzone w celu 
realizacji wspólnego projektu i w których 
co najmniej dwa MŚP wspólnie prowadzą 
co najmniej jeden rodzaj działalności 
gospodarczej w celu zwiększenia swojej 
konkurencyjności na rynku.

Uzasadnienie

Sieci przedsiębiorstw są kluczowym podmiotem na rynku wewnętrznym.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a w szczególności ochrona 
i wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
poprzez egzekwowanie prawa Unii, 
ułatwienie dostępu do rynku, ustanawianie 
norm oraz działania na rzecz zdrowia ludzi, 
zdrowia zwierząt i roślin oraz dobrostanu 
zwierząt; wzmocnienie współpracy między 
właściwymi organami państw 
członkowskich oraz między właściwymi 
organami państw członkowskich a Komisją 

a) Poprawa konkurencyjności i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego
poprzez wzmocnienie go lokalną 
gospodarką, rozwiązanie problemu 
niewydolności rynku i ułatwienie 
egzekwowania unijnych ram prawnych,
ochrona i wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, w tym ich 
pracowników, szczególnie 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw przyczyniających 
się do realizacji celów klimatycznych i 
zrównoważonego wzrostu przemysłowego, 
a także stworzenie warunków 
sprzyjających stabilnemu i wysokiej 
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i agencjami zdecentralizowanymi Unii; jakości zatrudnieniu, ułatwienie dostępu 
do rynku, ustanawianie norm oraz 
działania na rzecz zdrowia ludzi, zdrowia 
zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt; 
wzmocnienie współpracy i wymiana 
najlepszych praktyk między właściwymi 
organami państw członkowskich oraz 
między właściwymi organami państw 
członkowskich a Komisją i agencjami 
zdecentralizowanymi Unii;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenie skuteczności rynku 
wewnętrznego, ułatwienie zapobiegania 
powstawaniu przeszkód na tym rynku oraz 
ich usuwania, wspieranie opracowywania, 
wdrażania i egzekwowania prawa Unii 
w dziedzinach rynku wewnętrznego 
towarów i usług, zamówień publicznych 
i nadzoru rynku, jak również 
w dziedzinach prawa spółek oraz prawa 
umów i prawa stosunków pozaumownych, 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
swobodnego przepływu kapitału, usług 
finansowych i konkurencji, w tym 
opracowywania narzędzi zarządzania;

a) zwiększenie skuteczności rynku 
wewnętrznego, sprzyjanie lokalnemu 
rozwojowi gospodarczemu, ułatwienie 
zapobiegania powstawaniu przeszkód na 
tym rynku oraz ich usuwania, wspieranie 
opracowywania, wdrażania i
egzekwowania prawa Unii w dziedzinach 
rynku wewnętrznego towarów i usług, 
gospodarki społecznej i przedsiębiorczości 
społecznej, zamówień publicznych i
nadzoru rynku, jak również w dziedzinach 
prawa spółek oraz prawa umów i prawa 
stosunków pozaumownych, 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
swobodnego przepływu kapitału, usług 
finansowych i konkurencji, w tym
opracowywania narzędzi zarządzania;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP, oraz osiągnięcie 
dodatkowości poprzez środki 

b) wzmocnienie konkurencyjności i 
zrównoważonego charakteru
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP, oraz osiągnięcie 
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zapewniające różne formy wsparcia dla 
MŚP, dostęp do rynków, w tym 
internacjonalizację MŚP, sprzyjające 
MŚP otoczenie biznesu, konkurencyjność 
sektorową, modernizację przemysłu oraz 
propagowanie przedsiębiorczości;

dodatkowości poprzez zapewnienie 
środków (cele programu COSME), ze 
szczególnym uwzględnieniem ich 
szczególnych potrzeb, poprzez :

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zapewnianie różnych form 
wsparcia dla MŚP, wspieranie wzrostu, 
promowanie i tworzenie MŚP, w tym sieci 
przedsiębiorstw, rozwój umiejętności 
kierowniczych oraz wspieranie środków 
zwiększania skali działalności, co 
umożliwi im lepszy dostęp do rynków i 
procesów umiędzynarodowienia, a także 
wprowadzanie do obrotu ich produktów i 
usług;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b – podpunkt ii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wspieranie sprzyjającego otoczenia 
biznesowego i ram dla MŚP, zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych, zwiększenie 
konkurencyjności sektorów, zapewnienie 
modernizacji przemysłu, w tym 
transformacji cyfrowej MŚP, 
przyczyniając się do stworzenia odpornej, 
efektywnej energetycznie i 
zasobooszczędnej gospodarki;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b – podpunkt iii (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) promowanie kultury 
przedsiębiorczości i przyczynianie się do 
wysokiej jakości szkoleń pracowników 
MŚP;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b – podpunkt iv (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wspieranie nowych możliwości 
biznesowych dla MŚP w celu 
przezwyciężenia zmian strukturalnych za 
pomocą ukierunkowanych środków oraz 
inne innowacyjne formy działań, takie jak 
wykupy pracownicze, ułatwiające 
tworzenie miejsc pracy i ciągłość 
działalności gospodarczej na obszarach 
dotkniętych tymi zmianami.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 4 088 580 000 EUR w cenach 
bieżących.

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 5 514 000 000 EUR w cenach z 
2018 r. (6 211 000 000 EUR w cenach 
bieżących).

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 1 000 000 000 EUR na cel, a) 2 772 000 000 EUR w cenach z 
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o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b); 2018 r. (3 122 000 000 EUR w cenach 
bieżących) na cel, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. b);

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, 
może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, obejmującą 
w szczególności działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrolę, 
audyt i ocenę oraz wykorzystanie sieci 
informatycznych w zakresie przetwarzania 
i wymiany informacji, jak również 
wykorzystanie i rozwój narzędzi 
informatycznych dla przedsiębiorstw.

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, 
może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, obejmującą 
w szczególności działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrolę, 
audyt i ocenę oraz wykorzystanie sieci 
informatycznych w zakresie przetwarzania 
i wymiany informacji, jak również 
wykorzystanie i rozwój narzędzi
informatycznych dla przedsiębiorstw.
Łączne koszty wsparcia administracyjnego 
i technicznego będą ograniczone w celu 
umożliwienia maksymalnej dostępności 
programu w celu finansowania działań 
objętych celami programu i w żadnym 
przypadku nie mogą przekroczyć 5 % 
całkowitego budżetu, o którym mowa w 
art. 4 ust. 1.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Środki przydzielone państwom 
członkowskim w ramach zarządzania 
dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać 
przeniesione do programu. Komisja 
wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie 
z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
finansowego lub pośrednio zgodnie z lit. c) 
tego artykułu. W miarę możliwości środki 
te wykorzystuje się na rzecz danego 

6. Środki przydzielone państwom 
członkowskim w ramach zarządzania 
dzielonego mogą, na ich dobrowolny
wniosek, zostać przeniesione do programu. 
Komisja wykonuje te środki bezpośrednio 
zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia finansowego lub pośrednio 
zgodnie z lit. c) tego artykułu. W miarę 
możliwości środki te wykorzystuje się na 
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państwa członkowskiego. rzecz danego państwa członkowskiego.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dotacje w ramach programu są 
przyznawane i zarządzane zgodnie 
z tytułem VIII rozporządzenia 
finansowego.

Dotacje w ramach programu są 
przyznawane i zarządzane zgodnie 
z tytułem VIII rozporządzenia 
finansowego. Komisja publikuje programy 
prac przyjęte dla każdego z celów 
szczegółowych, o których mowa w art. 2 
ust. 2, określające wysokość dotacji do 
przydziału.

Uzasadnienie

Jest to utrwalona praktyka w ramach zarządzania programami UE.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
przedsiębiorstw, obywateli, konsumentów, 
społeczeństwa obywatelskiego i organów 
publicznych, poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP, obywateli, 
konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i organów publicznych, 
poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających obywatelom, 
konsumentom, użytkownikom końcowym
oraz przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego i przedsiębiorstw z Unii 
wnoszenie wkładu w dyskusje polityczne, 
strategie polityczne i proces podejmowania 
decyzji, poprzez wspieranie 
funkcjonowania organizacji 
przedstawicielskich na poziomie krajowym 
i unijnym;

b) zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających obywatelom, 
konsumentom, użytkownikom końcowym,
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego, przedsiębiorstw i
pracowników przedsiębiorstw z Unii 
wnoszenie wkładu w dyskusje polityczne, 
strategie polityczne i proces podejmowania 
decyzji, poprzez wspieranie 
funkcjonowania organizacji 
przedstawicielskich na poziomie krajowym 
i unijnym;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnianie różnych form 
wsparcia dla MŚP;

skreśla się

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ułatwianie MŚP dostępu do 
rynków, wspieranie ich w stawianiu czoła 
globalnym i społecznym wyzwaniom oraz 
w internacjonalizacji działalności, jak 
również umacnianie wiodącej pozycji Unii 
w przemyśle w ramach globalnych 
łańcuchów wartości, obejmujące 
Europejską Sieć Przedsiębiorczości;

b) ułatwianie 
mikroprzedsiębiorstwom, MŚP i sieciom 
przedsiębiorstw dostępu do rynków, w tym 
do rynków poza Unią, wspieranie ich w
stawianiu czoła globalnym, 
środowiskowym, gospodarczym i
społecznym wyzwaniom oraz w
internacjonalizacji działalności, ułatwianie 
wsparcia dla nich w trakcie ich cyklu 
życia, a także umacnianie wiodącej pozycji 
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Unii w zakresie przedsiębiorczości i 
przemysłu w globalnych łańcuchach 
wartości;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rozwiązywanie problemów 
związanych z barierami rynkowymi 
i obciążeniami administracyjnymi oraz 
tworzenie sprzyjającego otoczenia biznesu
w celu umożliwienia MŚP czerpania
korzyści z rynku wewnętrznego;

c) rozwiązywanie problemów 
związanych z barierami rynkowymi, 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych, 
w tym ograniczenie przeszkód dla 
zakładania przedsiębiorstw i
rozpoczynania działalności oraz tworzenie 
sprzyjającego otoczenia biznesu, które 
umożliwi mikroprzedsiębiorstwom i MŚP 
czerpanie korzyści z rynku wewnętrznego, 
w tym dostęp do finansowania; 
zapewnienie odpowiednich wytycznych, 
programów mentoringu i coachingu, 
świadczenie usług biznesowych opartych 
na wiedzy;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ułatwianie rozwoju 
przedsiębiorstw, w tym rozwoju 
umiejętności, oraz transformacji 
przemysłowej obejmującej wszystkie 
sektory produkcji i usług;

d) ułatwianie rozwoju i wzrostu 
zrównoważonych przedsiębiorstw, 
podnoszenie świadomości 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP na temat 
prawodawstwa w Unii, w tym przepisów 
dotyczących ochrony środowiska i energii, 
podnoszenie poziomu ich umiejętności i 
kwalifikacji, a także ułatwianie rozwoju 
nowych modeli biznesowych i 
zasobooszczędnych łańcuchów wartości 
wspierających zrównoważoną 
transformację przemysłową, 
technologiczną i organizacyjną we 
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wszystkich sektorach produkcji i usług;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspieranie konkurencyjności 
przedsiębiorstw i całych sektorów 
gospodarki oraz wspieranie wdrażania 
innowacji przez MŚP oraz współpracy 
MŚP w ramach łańcucha wartości poprzez 
strategiczne łączenie ekosystemów 
i klastrów, obejmujące wspólną inicjatywę 
na rzecz klastrów;

e) zwiększanie konkurencyjności i 
zrównoważonego charakteru 
przedsiębiorstw i całych sektorów 
gospodarki oraz wspieranie wdrażania 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych innowacji przez 
mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, zwiększanie 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw i współpracy 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP w ramach 
łańcucha wartości poprzez strategiczne 
łączenie ekosystemów i klastrów, 
obejmujące wspólną inicjatywę na rzecz 
klastrów;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) promowanie otoczenia biznesu 
sprzyjającego przedsiębiorczości oraz 
kultury przedsiębiorczości, obejmujące 
program mentoringu dla początkujących 
przedsiębiorców oraz wspieranie 
przedsiębiorstw typu start-up, stabilnego 
rozwoju działalności oraz przedsiębiorstw 
typu scale-up.

f) promowanie otoczenia biznesu 
sprzyjającego przedsiębiorczości oraz 
kultury przedsiębiorczości, poszerzanie 
programu mentoringu dla początkujących 
przedsiębiorców oraz wspieranie 
przedsiębiorstw typu start-up, stabilnego 
rozwoju działalności oraz przedsiębiorstw 
typu scale-up, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na nowych potencjalnych 
przedsiębiorców (tj. ludzi młodych, 
kobiety), a także inne specyficzne grupy 
docelowe, jak grupy w niekorzystnej 
sytuacji społecznej lub szczególnie 
wrażliwe grupy społeczne.
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Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja może wspierać 
następujące konkretne działania 
wspierające działania w lit. a) – f), aby:

i. przyspieszyć, wspierać i poszerzać zakres 
usług doradczych poprzez Europejską 
Sieć Przedsiębiorczości w celu 
zapewniania unijnym MŚP poszukującym 
możliwości biznesowych na rynku 
wewnętrznym i w państwach trzecich 
zintegrowanych usług wsparcia dla 
przedsiębiorstw w postaci punktu 
kompleksowej obsługi, oraz monitorować, 
czy gwarantowany jest porównywalny 
poziom usług we wszystkich państwach 
członkowskich;

ii. wspierać tworzenie sieci 
przedsiębiorstw;

iii. wspierać i poszerzać zakres 
programów wspierania mobilności 
nowych przedsiębiorców (program 
„Erasmus dla młodych przedsiębiorców”), 
by zwiększyć ich zdolności do rozwijania 
wiedzy eksperckiej na temat 
przedsiębiorczości, umiejętności i 
podejścia, a także by zwiększać ich 
umiejętności technologiczne i w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwem;

iv. wspierać rozwój MŚP za 
pośrednictwem istotnych projektów 
dotyczących rozszerzania działalności w 
oparciu o możliwości rynkowe 
(Instrument rozwoju MŚP);

v. wspierać działania sektorowe na 
obszarach charakteryzujących się 
wysokim odsetkiem mikroprzedsiębiorstw i 
MŚP oraz wysokim udziałem w PKB Unii, 
np. w sektorze turystyki.
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Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Działania realizowane za 
pośrednictwem Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości, o których mowa w pkt 
3 a, mogą obejmować między innymi:

(i) ułatwianie umiędzynarodowienia MŚP 
i wyszukiwanie partnerów biznesowych na 
rynku wewnętrznym, transgraniczną 
współpracę przedsiębiorstw w zakresie 
badań i rozwoju, partnerstwa w zakresie 
transferu technologii, wiedzy i innowacji;

(ii) dostarczanie informacji i wytycznych 
oraz indywidualne poradnictwo na temat 
prawa UE, unijnych możliwości 
finansowania oraz inicjatyw Unii, które 
mają wpływ na działalność gospodarczą, 
włącznie z opodatkowaniem, prawem 
własności, obowiązkami związanymi z 
ochroną środowiska i energią oraz 
kwestiami związanymi z zatrudnieniem i 
zabezpieczeniem społecznym;

(iii) ułatwianie MŚP dostępu do wiedzy 
fachowej w zakresie ochrony środowiska, 
zmiany klimatu i efektywności 
energetycznej;

(iv) wzmacnianie kontaktów z innymi 
sieciami informacyjnymi i doradczymi 
Unii i państw członkowskich, w 
szczególności EURES, centrami 
innowacji UE oraz Centrum Doradztwa 
InvestEU.

Usługi świadczone przez Sieć w ramach 
innych programów Unii są finansowane 
ze środków pochodzących z tych 
programów.

W celu zapewnienia 
mikroprzedsiębiorstwom i MŚP 
jednolitego wsparcia w całej UE Komisja 
traktuje priorytetowo te działania w 
ramach Sieci, które służą poprawie jej 
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części lub elementów, które nie są zgodne 
z minimalnymi standardami.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
określające wskaźniki i minimalne 
standardy do celów pomiaru wpływu Sieci 
na szczegółowe cele i skuteczność działań 
w ramach programu COSME.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 21 ust. 2.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 20 w celu określenia 
dodatkowych form wsparcia dla MŚP 
nieprzewidzianych w niniejszym ustępie.

Te akty delegowane uwzględniają cele 
określone w niniejszym rozporządzeniu, w 
szczególności cele programu COSME 
określone w art. 3 ust. 2.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty prawne z siedzibą w państwie 
trzecim, które nie jest stowarzyszone 
z programem, mogą uczestniczyć
w następujących działaniach:

Komisja może umożliwić podmiotom 
prawnym z siedzibą w państwie trzecim, 
które nie jest stowarzyszone z programem, 
uczestnictwo w następujących działaniach:

Uzasadnienie

Ten instrument powinien być ukierunkowany na udzielanie wsparcia przede wszystkim 
beneficjentom europejskim. Można zezwolić na pewne odstępstwa dla podmiotów mających 
siedzibę w państwach trzecich z korzyścią dla europejskich MŚP i organizacji konsumenckich, 
jednak decyzja w tej sprawie powinna być podejmowana w każdym przypadku osobno.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria oceny i kwalifikacji Ocena

Uzasadnienie

W tym artykule jest mowa jedynie o ocenie.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

mogą otrzymać wsparcie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
lub Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
zgodnie z art. [67] ust. 5 rozporządzenia 
(UE) XX [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] i art. [8] 
rozporządzenia (UE) XX [w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej], pod 
warunkiem że działania te są zgodne 
z celami danego programu. Zastosowanie 
mają przepisy dotyczące funduszu, 
z którego pochodzi wsparcie.

mogą otrzymać wsparcie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
lub Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
zgodnie z art. [67] ust. 5 rozporządzenia 
(UE) XX [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] i art. [8] 
rozporządzenia (UE) XX [w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej] lub 
na mocy rozporządzenia (UE) XX 
[ustanawiającego program „Cyfrowa 
Europa”], w szczególności w ramach celu 
dotyczącego zaawansowanych 
umiejętności cyfrowych, pod warunkiem 
że działania te są zgodne z celami danego 
programu. Zastosowanie mają przepisy 
dotyczące funduszu, z którego pochodzi 
wsparcie.

Uzasadnienie

Należy przewidzieć powiązanie z programem „Cyfrowa Europa”, aby zapewnić kompleksową 
strategię UE dla MŚP.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia



PE627.879v02-00 44/49 AD\1166549PL.docx

PL

Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze ustanawiające programy 
prac, które obejmują działania w ramach 
COSME oraz prowadzą do realizacji celu 
szczegółowego, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. b). Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 21 
ust. 2. Oprócz elementów ujętych w ust. 1 
program prac zawiera:

(i) wskazanie kwoty przeznaczonej na 
każde z działań objętych finansowaniem;

(ii) orientacyjny harmonogram realizacji;

(iii) odniesienia do innych działań na 
poziomie Unii, które są w trakcie 
realizacji i które mogą być przedmiotem 
zainteresowania MŚP i sieci 
przedsiębiorstw w ramach innych 
unijnych programów lub działań.

Program prac i działania są również 
publikowane na stronach internetowych 
każdego z punktów kontaktowych Sieci, 
jeżeli takie strony istnieją. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku działań 
adresowanych do MŚP.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Do końca stycznia 2021 r. Komisja 
opracowuje ramy wdrażające działania 
prowadzone w ramach programu 
COSME, które będą obejmowały 
harmonogram programów prac i 
zaproszeń do składania ofert, ich tematy i 
przyznane dofinansowanie oraz inne 
niezbędne szczegółowe informacje, aby 
zapewnić przejrzystość i przewidywalność 
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w całym okresie trwania programu oraz 
poprawić jakość projektów.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oceny przeprowadza się w terminie 
pozwalającym na uwzględnienie ich 
wyników w procesie decyzyjnym.

1. Oceny przeprowadza się w terminie 
pozwalającym na uwzględnienie ich 
wyników w procesie decyzyjnym, jednak 
przynajmniej co dwa lata.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena śródokresowa programu 
przeprowadzana jest z chwilą, gdy 
dostępne są wystarczające informacje na 
temat realizacji programu, jednak nie 
później niż w ciągu czterech lat od 
rozpoczęcia realizacji programu.

2. Ocena śródokresowa programu 
przeprowadzana jest z chwilą, gdy 
dostępne są wystarczające informacje na 
temat realizacji programu w oparciu o 
monitorowanie prowadzone zgodnie z art. 
20, jednak nie później niż w ciągu czterech 
lat od rozpoczęcia realizacji programu. 
Obejmuje ona również kompleksową 
ocenę procedur, celów i kryteriów 
kwalifikowalności w odniesieniu do 
priorytetów w trwającym okresie 
finansowania. W oparciu o wyniki tej 
oceny śródokresowej proponuje się 
zalecenia dotyczące przeglądu programu.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
działają w sposób przejrzysty oraz uznają 



PE627.879v02-00 46/49 AD\1166549PL.docx

PL

eksponowanie finansowania unijnego (w 
szczególności podczas promowania działań 
i ich rezultatów) poprzez dostarczanie 
spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 
informacji skierowanych do różnych grup 
odbiorców, w tym do mediów i opinii 
publicznej.

pochodzenie i zapewniają eksponowanie 
finansowania unijnego (w szczególności 
podczas promowania działań i ich 
rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, 
skutecznych i proporcjonalnych informacji 
skierowanych do różnych grup odbiorców, 
w tym do mediów i opinii publicznej na 
szczeblu lokalnym.

Uzasadnienie

W celu zwiększenia świadomości co do wkładu UE w dobrobyt społeczeństwa europejskiego 
należy zapewnić eksponowanie wyników programu wśród lokalnych społeczności.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – kolumna 2 – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 – Liczba MŚP otrzymujących wsparcie 1– Liczba MŚP otrzymujących wsparcie w 
ramach programu i sieci

2 – Liczba wspieranych firm, które zawarły 
partnerstwa z biznesem

2 – Liczba wspieranych firm, które zawarły 
partnerstwa z biznesem

2a – Liczba przedsiębiorców 
korzystających z systemów wsparcia 
mentorskiego i mobilności

2b – Spadek kosztów i oszczędność czasu 
przy zakładaniu MŚP

2c – Liczba stworzonych sieci 
przedsiębiorstw w stosunku do punktu 
odniesienia

2d – Liczba państw członkowskich 
stosujących test MŚP

2e – Znaczne zwiększenie liczby państw 
członkowskich, w których istnieje 
pojedynczy punkt kontaktowy dla 
przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność

2f – Zwiększenie odsetka eksportujących 
MŚP i zwiększenie odsetka MŚP 
eksportujących poza Unię w stosunku do 
punktu odniesienia
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2g – Znaczne zwiększenie liczby państw 
członkowskich wdrażających rozwiązania 
na rzecz przedsiębiorczości 
ukierunkowane na potencjalnych, 
młodych i nowych przedsiębiorców oraz 
kobiety-przedsiębiorców, a także na 
konkretne grupy docelowe, w stosunku do 
punktu odniesienia

2h – Wzrost odsetka obywateli Unii 
zainteresowanych pracą na własny 
rachunek w stosunku do punktu 
odniesienia

2i – Wyniki MŚP w obszarze 
zrównoważonego rozwoju, które mają być 
mierzone między innymi wzrostem udziału 
unijnych MŚP w rozwój zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki i ekologicznych 
produktów1a i usług, a także zwiększeniem 
zasobooszczędności (co może obejmować 
energię, materiały lub wodę, recycling 
itp.), w stosunku do punktu odniesienia. 

*wszystkie wskaźniki należy porównać z 
obecną sytuacją w 2018 r.

__________________

1a Produkty i usługi ekologiczne to te, 
których główną funkcją jest zmniejszanie 
zagrożenia dla środowiska oraz 
minimalizowanie zanieczyszczenia i 
wykorzystania zasobów. Uwzględniono 
także produkty mające cechy dotyczące 
środowiska (będące ekoprojektami, 
mające oznakowanie ekologiczne, 
produkowane zgodnie z zasadami 
ekologicznymi oraz zawierające znaczną 
ilość surowców wtórnych). Źródło: 
Badanie Flash Eurobarometer nr 342: 
„MŚP, efektywne gospodarowanie 
zasobami i rynki ekologiczne”.
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