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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących sugestii:

1. przypomina, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają zasadniczą rolę w 
gospodarce europejskiej i sprzyjają stabilności społecznej nie tylko z uwagi na realizację 
wzmożonego i trwałego wzrostu oraz tworzenie większej ilości i lepszej jakości miejsc 
pracy i szkoleń; przypomina ponadto, że MŚP utrzymują także niezbędny związek między 
realiami produkcyjnymi a ich wymiarem terytorialnym, w celu zarządzania zjawiskiem 
delokalizacji produkcji, która często pociąga za sobą problem bezrobocia; 

2. uważa w związku z tym, że delokalizacja przedsiębiorstw prowadząca do utraty miejsc 
pracy nie powinna być promowana przy użyciu funduszy Wspólnoty;

3. nowe partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia kładzie w szczególności 
nacisk na konieczność poprawy środowiska przedsiębiorstw, poprzez uznawanie i 
promowanie istniejących typów stref przemysłowych i grup, między innymi w ramach 
programów europejskich, z poważnym uwzględnieniem ich specyficznych cech, 
problemów i oczekiwań, a także zapewnienia im odpowiedniego wsparcia, aczkolwiek 
bardziej pomagając im w pomaganiu samym sobie niż w formie subsydiów.
a także zapewnienia im odpowiedniego wsparcia;

4. zaznacza, że MŚP stanowią podstawę spójności gospodarczej i społecznej, ponieważ 
zatrudniają ponad 75 milionów ludzi w UE, osiągając w niektórych sektorach przemysłu 
do 80% zatrudnienia; podkreśla, że należy zwiększyć dostęp MŚP do organów 
związanych z badaniami naukowymi w celu pobudzania wzrostu gospodarczego i 
innowacji, tworzenia więcej stanowisk dla osób o wyższych kwalifikacjach i zwalczenia 
bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych ludzi; wzywa Komisję do zachęcania do wymiany 
dobrych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi dotyczących tworzenia grup 
przedsiębiorstw; w związku z tym podkreśla także wagę wzmocnionej współpracy 
pomiędzy MŚP i uniwersytetami oraz (prywatnymi) instytutami badawczymi oraz 
większego i lepszego inwestowania w przekazywanie technologii i w szkolenie;

5. uważa za konieczne zwiększenie inwestowania MŚP w kapitał ludzki celem zwiększenia 
szans na zatrudnienie pracowników i zwiększenie produktywności; uznaje potrzebę 
tworzenia programów szkoleniowych i prowadzenia działań obejmujących działalność 
przedsiębiorczą MŚP, w tym szkoleń ad hoc;

6. podkreśla potrzebę zachęcania MŚP stosujących praktyki przyjazne dla środowiska w 
ramach zasad społecznej odpowiedzialności i Europejskiej Strategii na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

7. podkreśla znaczenie powziętej decyzji w sprawie włączenia zasady „priorytetu dla małych 
i średnich przedsiębiorstw” (Think small first) do wszystkich dziedzin polityki 
wspólnotowej i zwraca się o ścisłe i wiarygodne przestrzeganie tego kryterium, w 
szczególności mając na uwadze, że 99% przedsiębiorstw w Unii Europejskiej stanowią 
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MŚP; uważa, że w kontekście roli jaką odgrywają pod względem rozwoju gospodarczego 
i innowacji oraz części rynku jaką stanowią, konieczne jest aby otrzymały pełne wsparcie;

8. uznaje ogromne znaczenie, jakie ma kwestia informacji;  zaznacza bowiem, że MŚP są 
często mało i źle poinformowane (lub też są poinformowane w sposób zbyt ogólny) na 
temat UE i jej działalności. MŚP słusznie uskarżają się na tego rodzaju 
„niedoinformowanie”, jak również na niektóre skutki polityki UE, o której nie są 
informowane we właściwym czasie; sugeruje w związku z tym, że ważną rolę powinna w 
tym zakresie odgrywać sieć EIC (Centra Euro Info), której dotychczas nie udało się 
zapewnić usług na miarę oczekiwań i potrzeb europejskich przedsiębiorstw zwłaszcza, 
ponieważ większość MŚP nie jest tego świadoma;  

9. uważa za konieczne dokonanie oceny, usprawnienia i reorganizacji sieci EIC, zarówno 
pod kątem efektywności funkcjonowania, jak i skuteczności jej działań, aby mogły 
funkcjonować sprawniej i w sposób bardziej ukierunkowany.  Centra EIC powinny zostać 
przekształcone w rozpoznawalne punkty kompleksowej obsługi („one stop trouble 
shooting shops”) przeznaczone dla MŚP, które napotykają przeszkody na rynku 
wewnętrznym. EIC (Centra Euro Info) powinny stać się prawdziwymi pośrednikami 
między MŚP a państwami członkowskimi, podchodząc do każdego problemu ze 
stosowaniem przepisów wspólnotowych w sposób jak najbardziej praktyczny i 
pragmatyczny; uznaje, że dla osiągnięcia tych celów sieć EIC będzie wymagać większych 
nakładów finansowych;

10. wzywa Komisję do aktywnego promowania lepszej widoczności EIC oraz podkreśla, że 
wszystkie MŚP powinny mieć łatwy i darmowy dostęp do informacji, usług i porad 
udzielanych przez EIC, niezależnie od tego czy są członkami organizacji pełniącej funkcję 
EIC; wzywa Komisję do zapewnienia, że panele MŚP opracowane przez EIC obejmują 
MŚP spoza organizacji goszczącej; uważa, że konieczne jest, aby Komisja ustaliła 
ambitne cele promowania pośród MŚP korzystania i widoczności EIC, a nie tylko MŚP 
będących członkami organizacji goszczących;

11. uważa, że należy skupić wysiłki w celu połączenia sieci działających w UE 
dostosowanych do potrzeb MŚP (np. centra Euro-Info i centra Innovation-Relay; uważa, 
że mogłyby one zostać włączone na przykład do zawodowych stowarzyszeń MŚP.

12. uważa, że należy przyznać większe znaczenie nie tylko dostarczaniu informacji dla MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw, ale także przekazywaniu najlepszych praktyk; w tym celu, uważa, 
że priorytetowym obszarem jest przekazywanie wiedzy związanej z biznesem w tym 
wiedzy dotyczącej procedur składania ofert;

13. uważa za konieczne, w związku z finansowaniem i ryzykiem związanym z 
przedsiębiorczością, aby MŚP otrzymały pełne i rzetelne informacje o ewentualnych 
formach podziału ryzyka;

14. uważa, że MŚP są zmuszone znosić nadmierną liczbę biurokratycznych przeszkód rynku 
wewnętrznego; wzywa Komisję do dalszego likwidowania tych przeszkód, dlatego też 
istotne jest, aby Komisja Europejska wszczynała systematycznie i bezzwłocznie 
postępowanie w sprawie naruszenia, określone w art. 226 Traktatu WE, przeciwko 
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każdemu państwu członkowskiemu, które uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim 
ciążą na mocy Traktatu WE, a zwłaszcza postanowieniom dotyczącym rynku 
wewnętrznego, w tym wspólnej taryfy celnej, swobodnego przepływu usług i wspólnych 
reguł w dziedzinie podatków;

15. zdaje sobie sprawę z potrzeby polepszenia informacji i dostępu przez MŚP do procedur o 
naruszenie przepisów oraz wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny dostępu  MŚP i 
dużych  przedsiębiorstw jak również ich reprezentantów do procedur o naruszenie 
przepisów; wzywa Komisje do przedstawienia wyników oceny Parlamentowi 
Europejskiemu;

16. wzywa do zwiększenia dostępu MŚP i mikroprzedsiębiorstw do programów ramowych i 
funduszy strukturalnych zważywszy na ważną rolę, jaką te instrumenty odgrywają w 
wielu regionach w promowaniu przedsiębiorczości i umiejętności; zwraca się do Komisji 
o dołożenie starań w celu zweryfikowania udziału MŚP w programach wspólnotowych i 
o przedstawienie wyników Parlamentowi;  zaznacza, że założenia uczestnictwa MŚP w
ramowym programie badawczym nie zostały osiągnięte; oczekuje od Komisji, że 
zapewni ona większy poziom uczestnictwa MŚP w programach wspólnotowych, 
upraszczając procedury składania wniosków i skracając okresy oczekiwania; uważa, że 
pośród konkretnych celów przyjętych przez Komisję priorytetowo należy potraktować 
między innymi zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych, kobiet i 
długoterminowych bezrobotnych. proponuje w tym celu, aby programy dysponowały 
specjalnymi funduszami na szkolenie wymienionych, mniej uprzywilejowanych kategorii 
pracowników;

17. zwraca uwagę na konieczność poprawienia finansowania i dostępu do kapitału przez 
MŚP, zarówno do funduszy strukturalnych jak i przepływów kapitałowych na ich rzecz, 
w szczególności umożliwiających elastyczne mikrofinansowanie badań naukowych a 
także dla przedsiębiorstw nowopowstałych, prowadzonych przez kobiety lub firm 
rodzinnych;  uważa także, że należy rozwinąć te formy pomocy, które pozwalają na 
skuteczne stosowanie coraz to bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących 
środowiska i spraw społecznych;

18. jest zdania, że w realizowaniu polityki na rzecz MŚP, nowe podejście musi przewidywać 
inicjatywy i działania zmierzające do wzmocnienia przedsiębiorstw nowopowstałych, 
rodzinnych i prowadzonych przez kobiety, szczególnie jeżeli są zlokalizowane w 
niekorzystnych, górskich, wyspiarskich lub słabo zaludnionych regionach UE;

19. przypomina, ze małe przedsiębiorstwa bardziej odczuwają obciążenia związane z 
biurokracją; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje cele Komisji ograniczenia 
kosztów biurokracji w Europie o 25%, wzywa jednak do rychłego wdrożenia i 
opracowania metody oceny konsekwencji aktów prawnych WE i ich kosztów; 
przypomina, że obciążenie administracyjne nakładane na MŚP powinno być 
proporcjonalne i konieczne oraz, że wszelkie akty prawne WE powinny być poddane 
ocenie wpływu, zgodnie z międzyinstytucjonalnym porozumieniem w sprawie lepszego 
stanowienia prawa;
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20. przypomina, że pozapłacowe koszty są główną przeszkodą jednoosobowych 
przedsiębiorstw na drodze do zatrudnienia dodatkowych pracowników oraz, że 
mikroprzedsiębiorstwa często nie tworzą żadnych miejsc pracy, ponieważ nie są w stanie 
sprostać wymogom administracyjnym, jakie się z tym wiążą; przypomina, że art. 137 ust. 
2 lit. b traktatu WE stanowi, że dyrektywy przyjęte w zakresie ochrony społecznej i 
pracownika „unikają nakładania administracyjnych, finansowych i prawnych ograniczeń, 
które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie małych i średnich przedsiębiorstw”; wzywa 
Komisję i Radę do zwolnienia tych firm w większym stopniu z niektórych wymogów 
takich jak obowiązek sprawozdawczości i dokumentacji;

21. jest świadomy, że ograniczenie kosztów biurokracji jest w dużej mierze zadaniem państw 
członkowskich i zachęca Komisję do uświadomienia państw członkowskich o potrzebie 
środków deregulujących poprzez wskazanie wypróbowanych przykładów i 
sprawdzonych procedur i wartości porównawczych;

22. uważa, że rynek zamówień publicznych stanowi jedyną możliwość dla MŚP i dlatego też 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do zbadania możliwości zezwolenia w 
przyszłości na złożenie wspólnych ofert przez MŚP, zwłaszcza te działające w sektorze 
rolniczym;

23. uważa, że polityka wspierania MŚP sprzyja prawdziwej spójności i integracji w Unii, 
również ze względu na niewielkie rozmiary i charakter, w niektórych przypadkach 
rodzinny, europejskich przedsiębiorstw, jako że przyczyniają się one do stworzenia 
sprzyjającego środowiska także dla nieuprzywilejowanych pracowników; dlatego też 
podkreśla, że prawodawstwo europejskie musi uwzględniać rolę, jaką pełnią MŚP w 
zapewnianiu środków do życia, zapobieganiu wyludnianiu, wzmacnianiu wspólnot 
lokalnych i zmniejszaniu ubóstwa;  w związku z tym w przyszłości oprócz przepisów 
dotyczących gospodarki, powinny zostać sporządzone wspólne wytyczne europejskie w 
celu wspierania MŚP w ich roli wzmacniania spójności społecznej;  nalega, by w ramach 
powyższych wytycznych, specjalnie wspierać tworzenie i utrzymywanie
mikroprzedsiębiorstw tak, aby promować integrację grup dyskryminowanych, 
nieuprzywilejowanych oraz konkretnych grup etnicznych jak również reintegrację osób, 
które zostały zepchnięte na margines społeczeństwa, celem zwalczania ubóstwa; 

24. docenia poszukiwanie dialogu i promowanie regularnych konsultacji, jakie Komisja 
przedsięwzięła w stosunku do MŚP i reprezentujących je organizacji i zwraca się o 
skrupulatne zastosowanie tej metody w praktyce, prowadzące do zaangażowania 
przedsiębiorstw europejskich, również za pośrednictwem ich stowarzyszeń branżowych, 
nie tylko we wdrażanie programów wspólnotowych, lecz również w samo ich tworzenie; 
zauważa, że proces konsultacyjny w jego obecnej formie stanowi problem dla MŚP 
ponieważ ośmiotygodniowy okres nie daje organizacjom reprezentującym MŚP 
możliwości na zebranie opinii i przedstawienie ich;  wzywa Komisję o natychmiastową 
rewizję tego ograniczenia;

25. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia większego uczestnictwa 
organizacji reprezentujących MŚP w europejskim dialogu społecznym; podkreśla, że 
należy w większym stopniu uwzględniać specyfikę MŚP w dialogu społecznym zarówno 
na poziomie europejskim jak i krajowym, który jest obecnie wzorowany na dużych 
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przedsiębiorstwach i ich pracownikach;  ponadto przypomina, że ważne jest, aby państwa 
członkowskie zachęcały MŚP do ustanawiania niezależnych organów reprezentujących;

26. w celu zwiększenia ilości miejsc zatrudnienia i szkoleń podkreśla konieczność stworzenia 
lepszych sieci zrzeszających przedsiębiorstwa w ramach platform na rzecz innowacji;  
sieć ta powinna zostać zrealizowana przy użyciu środków uwzględniających trudności 
MŚP z dostępem do kredytów i programów promocyjnych.

27. utrzymuje, że wszystkie środki wspierające MŚP powinny mieć zastosowanie do osób 
samozatrudniających się, szczególnie w zakresie różnych form systemów zabezpieczeń 
społecznych i korzyści z nich płynących a także ochrony przed ryzykiem zawodowym;

28. zaleca, aby państwa członkowskie, o ile to możliwe, dołożyły starań do stworzenia 
otoczenia regulacyjnego zapewniającego elastyczność zatrudnienia dla MŚP bez 
uszczerbku dla kwestii zabezpieczenia społecznego;

29. wskazuje na konieczność zakończenia rynku wewnętrznego i wzywa państwa 
członkowskie do włączenia się do realizacji tego wspólnego celu wspierając swobodny 
przepływ pracowników;

30. zwraca uwagę na konieczność zwiększenia współpracy pomiędzy regionami stojącymi 
przed podobnymi problemami i wyzwaniami wspierając tworzenie sieci między 
przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w tych regionach, celem rozwijania i koordynacji 
odpowiednich polityk, odpowiadających na ich konkretne wymagania;

31. przypomina, że dążenie do wspierania przedsiębiorczości jest istotne w szczególności w 
związku ze zmianami demograficznymi, w sytuacji gdy jedna trzecia przedsiębiorców 
europejskich przejdzie na emeryturę w ciągu najbliższych 10 lat; wzywa Komisję do 
ułatwienia wymiany dobrych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi w tym 
zakresie uwzględniając na przykład „srebrną przedsiębiorczość" dla osób starszych, 
lepszego zachęcania młodych ludzi do rozpoczynania działalności gospodarczej oraz 
promocji kobiet przedsiębiorców w szczególności, co może obejmować środki 
ułatwiające godzenie pracy z życiem rodzinnym;
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