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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Rebecca Harms, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 1
Odniesienie 4 a (nowe)

- uwzględniając decyzję Rady Europejskiej podjętą w Göteborgu w dniach 15 i 16
czerwca 2001 w sprawie połączenia strategii lizbońskiej ze strategią 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 2
Odniesienie 10 a (nowe)

- uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności1, a także strategiczne wytyczne 
Wspólnoty na lata 2007-2013 (COM(2005)0299),

  
1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.



PE 378.718v01-00 2/17 AM\631223PL.doc

PL

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 3
Odniesienie 14 a (nowe)

- uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Wykorzystanie wiedzy w praktyce:
szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE” (COM(2006)0502),

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 4
Odniesienie 15 a (nowe)

- uwzględniając końcowe sprawozdanie grupy ekspertów z projektu BEST na temat 
przenoszenia własności małych i średnich przedsiębiorstw z maja 2002 r.,

Or. el

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 5
Odniesienie 22 a (nowe)

- uwzględniając inicjatywę i2010, a w szczególności plan działania na rzecz 
administracji elektronicznej w ramach inicjatywy i2010 (COM(2006)0173),

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia Aa (nowy)

Aa. mając na uwadze, że w celu zagwarantowania długoterminowego wzrostu 
gospodarczego UE oraz państwa członkowskie muszą wypełnić istniejącą lukę 
między badaniami naukowymi a rynkiem w Unii Europejskiej;

Or. en
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia F

F. mając na uwadze, że państwa członkowskie muszą kontynuować podejmowanie 
wyzwań związanych ze społeczno-demograficznymi zmianami oraz trwałymi 
modelami społecznymi, a także wykorzystać tę możliwość do rozwoju innowacyjnych 
procesów, usług i produktów,

Or. en

Poprawkę złożyła Rebecca Harms w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia G

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia M

M. mając na uwadze fakt, że MŚP zazwyczaj cierpią na brak umiejętności z zakresu 
przedsiębiorczości oraz bywają niewydolne pod względem wykorzystania technologii 
informacji oraz komunikacji, księgowości, barier językowych, zarządzania 
produkcją, planowania biznesowego, braku zasobów i umiejętności osiągnięcia masy 
krytycznej,

Or. el

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia M a (nowy)

Ma. mając na uwadze, że niezbędne jest wsparcie dla organizacji pośredniczących 
reprezentujących przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu podstawowego charakteru 
ich działań w zakresie informowania i wspierania MŚP oraz asystowania im, a w 
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szczególności najmniejszym spośród nich;

Or. fr

Poprawkę złożyła Rebecca Harms w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia M a (nowy)

Ma. mając na uwadze, że słabe zabezpieczenie społeczne jest jednym z głównych 
czynników zniechęcających obywateli UE do samozatrudnienia,

Or. en

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia S a (nowy)

Sa. mając na uwadze, że 23 miliony MŚP w Europie rzeczywiście odzwierciedla 
ogromną różnorodność przedsiębiorczości, którą należy wziąć pod uwagę przy 
opracowywaniu i wdrażaniu polityk wspólnotowych, zwłaszcza w ramach krajowych 
programów reform i w odniesieniu do specyfiki mikroprzedsiębiorstw oraz zakładów 
na terenach wiejskich, które stanowią ponad 95% europejskich MŚP,

Or. fr

Poprawkę złożyła Rebecca Harms w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 13
Ustęp 1

1. przypomina państwom członkowskim, że jedynym sposobem skutecznego 
konkurowania na globalnym rynku jest utworzenie otwartego, europejskiego 
społeczeństwa opartego na doskonałości, przy jednoczesnym promowaniu innowacji 
społecznej i wspieraniu wydajności ekologicznej;

Or. en
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 14
Ustęp 1 a (nowy)

1a. podkreśla, że jedyną możliwością stworzenia rynku dla MŚP oraz przemysłu w UE 
jest wypełnienie istniejącej luki między badaniami naukowymi a marketingowymi i 
innowacyjnymi procesami, usługami i produktami w UE;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 15
Ustęp 2 a (nowy)

2a. przypomina Komisji i państwom członkowskim, że wzrost można zapewnić jedynie 
poprzez reakcję na istotne zjawiska w rozwoju społecznym, takie jak: zmiany 
demograficzne i starzenie się społeczeństwa, przechodzenie na energię ze źródeł 
odnawialnych i środowisko naturalne;

Or. en

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 16
Ustęp 3

3. podkreśla fakt, że potencjał organizacyjny będzie w coraz większym stopniu zależał 
nie od kluczowych kompetencji, ale od kluczowych „ (skreślenie) jednostek”, przede 
wszystkim dyrektorów przedsiębiorstw, którzy muszą ustawicznie szkolić się w 
odpowiednich warunkach w celu podniesienia zdolności przewidywania i 
zarządzania zmianami w swoim środowisku;

Or. fr

Poprawkę złożyli Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Poprawka 17
Ustęp 4 a (nowy)

4a. podkreśla konieczność wzmocnienia współpracy z jednej strony między regionami 
stojącymi przed tymi samymi problemami i wyzwaniami, wspierając tworzenie sieci 
przedsiębiorstw mających siedzibę w tych regionach, oraz między regionami 
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transgranicznymi z drugiej strony, celem wspierania rozwoju i koordynacji polityk, 
które zaspokajają ich specyficzne potrzeby;

Or. es

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 18
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa Komisję Europejską do podjęcia działań w celu zwiększenia 
konkurencyjności MŚP na rynku wewnętrznym UE poprzez zmniejszenie barier 
administracyjnych i interwencji ze strony państwa, przy poszanowaniu zasad 
pomocniczości i wolnego rynku, aby podnieść ich konkurencyjność w świecie;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 19
Ustęp 4 a (nowy)

4a. podkreśla znaczenie rozwoju regionalnego wokół technologicznych i innowacyjnych 
centrów wzrostu (tzw. „klastrów”) we wszystkich państwach członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyli Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Poprawka 20
Ustęp 4 b (nowy)

4b. podkreśla potrzebę rozpoznania szczególnej sytuacji i pobudzenia rozwoju klastrów i 
stref przemysłowych przy pomocy programów europejskich, z uwzględnieniem ich 
specyfiki oraz przy udzieleniu odpowiedniego wsparcia;

Or. es
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Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 21
Ustęp 5

5. zachęca do większego zaangażowania w międzynarodowe stosunki gospodarcze, w 
celu stworzenia szerszej strefy wolnego handlu, większej od europejskiego jednolitego 
rynku; nalega w związku z tym, aby obecnie renegocjowana umowa w sprawie 
zamówień publicznych w ramach WTO została zrewidowana; zwraca w związku z 
tym uwagę Komisji na fakt, że nasi amerykańscy, kanadyjscy, koreańscy i japońscy 
partnerzy posiadają krajowe przepisy wyłączające z zakresu tej umowy zamówienia 
publiczne zarezerwowane dla ich MŚP, podczas gdy z drugiej strony między innymi 
te cztery kraje mogą stawać do przetargu na zamówienia publiczne w 25 państwach 
członkowskich Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 22
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa państwa członkowskie do usunięcia przeszkód administracyjnych we 
współpracy transgranicznej między MŚP, sektorami przemysłu, instytutami 
badawczymi i uniwersytetami;

Or. en

Poprawkę złożyła Rebecca Harms w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 23
Ustęp 8

8. przyznaje, że Europa potrzebuje prawdziwie zintegrowanej polityki energetycznej, 
gwarantującej bezpieczeństwo dostaw, najwyższy poziom bezpieczeństwa, brak 
zagrożeń dla zdrowia oraz jak najmniejsze szkody środowiskowe;

Or. en
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Poprawkę złożyli Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Poprawka 24
Ustęp 9

9. podkreśla potrzebę wzmocnienia przez państwa członkowskie wiedzy, badań 
naukowych i innowacji; badania stanowią podstawowy warunek sukcesu innowacji i 
wzrostu gospodarczego; istotne jest stworzenie europejskiego społeczeństwa wiedzy 
przy wykorzystaniu kształcenia ustawicznego oraz technologii teleinformatycznych 
(ICT) w celu wyrównania poziomu nabytych umiejętności i zmniejszenia bezrobocia;

Or. it

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 25
Ustęp 9

9. podkreśla potrzebę wzmocnienia przez państwa członkowskie wiedzy i innowacji 
poprzez budowanie europejskiego społeczeństwa wiedzy przy wykorzystaniu 
kształcenia ustawicznego, szkoleń językowych oraz technologii teleinformatycznych 
(ICT) w celu wyrównania poziomu nabytych umiejętności i zmniejszenia bezrobocia, 
zwiększając tym samym mobilność pracowników wewnątrz UE;

Or. en

Poprawkę złożyła Rebecca Harms w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 26
Ustęp 9 a (nowy)

9a. popiera jak najszersze stosowanie kluczowych kompetencji w kształceniu 
ustawicznym, aby sprostać potrzebom osób uczących się w Europie, zapewniając 
sprawiedliwy dostęp szczególnie tym grupom osób, które potrzebują wsparcia ich 
potencjału edukacyjnego, tj. osobom o niskich kwalifikacjach podstawowych, 
osobom przedwcześnie przerywającym naukę, długoterminowym bezrobotnym, 
migrantom oraz osobom niepełnosprawnym;

Or. en
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Poprawkę złożyła Rebecca Harms w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 27
Ustęp 9 b (nowy)

9b. uznaje MŚP za istotną część gospodarki europejskiej oraz uważa, że w celu 
wykorzystania ich potencjału w dziedzinie badań i rozwoju należy usprawnić siódmy 
program ramowy UE, aby ułatwić udział mniejszych organizacji badawczych 
przeznaczając fundusze dla MŚP oraz klastrów małych przedsiębiorstw i 
laboratoriów;

Or. en

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 28
Ustęp 10

10. podkreśla potrzebę stosowania otwartych modeli innowacji, będących w mniejszym 
stopniu modelami liniowymi a w większym stopniu dynamicznymi, które przyniosą 
firmom wartość dodaną; przypomina Komisji i państwom członkowskim o 
konieczności promowania szerszej definicji innowacji podczas kształtowania i 
wdrażania polityk wspólnotowych; podkreśla że innowacja obejmuje zarówno 
innowację technologiczną, zwiększającą zdolność przedsiębiorstw w zakresie 
wysokiej, średniej i niskiej technologii, jak i unowocześnianie działalności i usług, 
zwłaszcza małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw, wraz z unowocześnianiem 
w sensie społecznym i w celu tworzenia miejsc pracy; uważa ponadto, że należy 
zwrócić uwagę na istotną rolę, jaką odgrywają te przedsiębiorstwa w dostosowaniu i 
upowszechnianiu istniejących technologii;

Or. fr

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 29
Ustęp 10

10. podkreśla potrzebę stosowania „otwartych modeli innowacji”, w przypadku których 
MŚP i sektor przemysłu wprowadzają innowacje na drodze współpracy oraz przy 
wsparciu ze strony rządu; są one w mniejszym stopniu modelami liniowymi a w 
większym stopniu dynamicznymi, a także przyniosą firmom wartość dodaną;

Or. en
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Poprawkę złożyli Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Poprawka 30
Ustęp 12

12. podkreśla potrzebę ustanowienia wspólnotowego patentu, przyjaznego dla 
użytkownika, oraz lepszego stosowania zasady wzajemności pomiędzy europejskim, 
amerykańskim oraz japońskim systemem patentowym, aby jak najlepiej chronić 
europejską przedsiębiorczość i europejskie pomysły, propagując w szczególności 
korzystanie z tych systemów przez MŚP;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 31
Ustęp 13

13. wyraża uznanie dla celów unijnej strategii dostępu do rynku i wzywa UE do 
wzmożonych działań na rzecz promowania swojej bazy danych w środowisku MŚP 
oraz do jej aktualizowania; zaleca państwom członkowskim, władzom regionalnym 
oraz lokalnym tworzenie wspólnych „punktów kompleksowej informacji” i 
wspieranie funkcji internetowych usług administracyjnych (e-administracji);

Or. en

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 32
Ustęp 14 a (nowy)

14a. nalega na Komisję i państwa członkowskie, aby stosowały wszędzie tam, gdzie jest to 
możliwe, zasadę „najpierw myśl na małą skalę”, opartą na Europejskiej Karcie 
Małych Przedsiębiorstw, tak aby mikroprzedsiębiorstwa, a szczególnie zakłady na 
terenach wiejskich mogły w pełni zdać sobie sprawę ze swojego potencjału wzrostu i 
rozwoju na poziomie lokalnym lub na rynkach eksportowych;

Or. fr
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Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 33
Ustęp 14 a (nowy)

14a. wzywa Komisję do zreformowania i powiększenia istniejącej sieci EIC, włączając do 
niej różne agencje wspierające biznes, które wchodzą w skład krajowych sieci i 
mogą świadczyć wszechstronne i rzetelne usługi dla MŚP;

Or. en

Poprawkę złożyła Rebecca Harms w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 34
Ustęp 15 a (nowy)

15a. podkreśla konieczność wspierania kobiet przedsiębiorców, zwłaszcza w dostępie do 
finansowania i sieci przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawkę złożyli Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Poprawka 35
Ustęp 19

19. zachęca państwa członkowskie do ożywienia europejskiej działalności handlowej 
poprzez zmniejszenie biurokracji, podniesienie jakości stanowionego prawodawstwa, 
zmniejszenie obciążenia administracyjnego, zwiększenie udziału MŚP w procesie 
konsultacyjnym oraz uproszczenie procedur podatkowych na rzecz MŚP, a także
optymalizację procesów administracyjnych i systemów zabezpieczenia społecznego 
dla pracowników i pracodawców;

Or. es

Poprawkę złożyła Rebecca Harms w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 36
Ustęp 19 a (nowy)

19a. uważa, że ekoinnowacje można także pobudzić wykorzystując siłę nabywczą 
wydatków publicznych, ponieważ wzrost zainteresowania ekologią w zamówieniach 
publicznych mógłby pomóc w stworzeniu masy krytycznej, pozwalającej 
przedsiębiorstwom przyjaznym dla środowiska na szersze wejście na rynek, co 
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przyniesie korzyści europejskim MŚP, bardzo aktywnym w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 37
Ustęp 20

20. zachęca państwa członkowskie, poprzez planowanie i stosowanie odpowiednich 
zachęt, do udzielania większego wsparcia na rzecz zwiększenia niewystarczającej 
obecnie liczby innowacyjnych firm rozpoczynających działalność; odnotowuje 
znaczenie, jakie ma przenoszenie własności przedsiębiorstw dla utrzymania miejsc 
pracy i kapitału; z zadowoleniem przyjmuje nowy komunikat w sprawie przenoszenia 
własności przedsiębiorstw: „Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego na 
rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: przenoszenie własności przedsiębiorstw 
– ciągłość poprzez nowy początek” w związku z celem zmniejszenia nieodłącznego 
ryzyka związanego z przedsiębiorczością; zauważa, że udane przenoszenie własności 
ma coraz większe znaczenie, biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa w 
Europie, wskutek czego w najbliższych dziesięciu latach ponad jedna trzecia 
europejskich przedsiębiorców zakończy działalność; dlatego też zachęca państwa
członkowskie do przywiązywania jednakowej politycznej wagi do kwestii 
innowacyjnych firm rozpoczynających działalność oraz kwestii przenoszenia 
własności przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawkę złożyli Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Poprawka 38
Ustęp 20

20. zachęca państwa członkowskie, poprzez planowanie i stosowanie odpowiednich 
zachęt oraz wprowadzenie specjalnych porozumień w zakresie pomocy, 
stymulujących wzrost pod względem wielkości i zatrudnienia, do udzielania 
większego wsparcia na rzecz zwiększenia niewystarczającej obecnie liczby 
innowacyjnych firm rozpoczynających działalność; odnotowuje znaczenie, jakie ma 
przenoszenie własności przedsiębiorstw dla utrzymania miejsc pracy i kapitału, 
dlatego też zachęca państwa członkowskie do przywiązywania jednakowej politycznej 
wagi do kwestii innowacyjnych firm rozpoczynających działalność oraz kwestii 
przenoszenia własności przedsiębiorstw;

Or. es
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 39
Ustęp 20

20. zachęca państwa członkowskie, poprzez planowanie i stosowanie odpowiednich 
zachęt, do udzielania większego wsparcia na rzecz zwiększenia niewystarczającej 
obecnie liczby innowacyjnych firm rozpoczynających działalność; odnotowuje 
znaczenie, jakie ma przenoszenie własności przedsiębiorstw dla utrzymania miejsc 
pracy i kapitału, dlatego też zachęca państwa członkowskie do przywiązywania 
jednakowej politycznej wagi do kwestii innowacyjnych firm rozpoczynających 
działalność oraz kwestii przenoszenia własności przedsiębiorstw poprzez 
wprowadzenie do krajowych obszarów polityki praktycznych środków realizujących 
strategię lizbońską wraz ze szczegółowym harmonogramem;

Or. el

Poprawkę złożyła Rebecca Harms w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 40
Ustęp 20 a (nowy)

20a. podkreśla znaczenie klastrów MŚP wokół parków technologicznych, laboratoriów 
publicznych lub uniwersytetów, tworzących dynamiczne środowisko w Europie i 
mogących wykorzystać wiedzę naukową oraz stworzyć miejsca pracy oparte na 
wiedzy;

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 41
Ustęp 21

21. proponuje podejmowanie wobec firm rozpoczynających nową działalność środków 
takich jak czasowe zwolnienia podatkowe oraz niskooprocentowane pożyczki, jak 
również skrócenie czasu i kosztów otwierania działalności gospodarczej; proponuje 
promowanie odpowiednich środków, takich jak zachęty podatkowe i elastyczne 
porozumienia dotyczące prawa spółek w celu ułatwienia przedsiębiorstwom
kontynuowania działalności, a w szczególności przenoszenia własności 
przedsiębiorstw rodzinnych na rzecz osób trzecich lub pracowników;

Or. el
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Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 42
Ustęp 21 a (nowy)

21a. potwierdza swoje zastrzeżenia odnoszące się do włączenia sprawozdań kontrolnych 
dotyczących Europejskiej Kart Małych Przedsiębiorstw w ramy lizbońskiego cyklu 
zarządzania oraz uważa, że polityka na rzecz małych przedsiębiorstw nie stała się 
dzięki temu bardziej zrozumiała lub spójna; podkreśla, że krajowe programy reform 
w nierówny sposób odzwierciedlają w państwach członkowskich priorytet, jaki 
Komisja pragnie nadać obszarom polityki na rzecz małych przedsiębiorstw; 
wskazuje na znaczenie organizacji pośredniczących reprezentujących MŚP jako 
uprzywilejowanych partnerów w procesie monitorowania oraz wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do szerszego i bardziej złożonego zaangażowania tych 
organizacji w opracowanie polityki na rzecz MŚP, a w szczególności w tworzenie 
krajowych programów reform;

Or. fr

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 43
Ustęp 21 a (nowy)

21a. wzywa Komisję do wspierania środków ułatwiających przenoszenie własności 
przedsiębiorstw na szczeblu europejskim, takich jak stworzenie europejskiej bazy 
danych potencjalnych sprzedawców i nabywców, stworzenie europejskiej platformy 
koordynacji gromadzenia informacji, wymiana doświadczeń i skutecznych praktyk w 
państwach członkowskich, ułatwienie współpracy transgranicznej oraz 
organizowanie europejskich seminariów i forów na ten temat;

Or. el

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 44
Ustęp 21 a (nowy)

21a. wzywa Komisję do wspierania wymiany dobrych praktyk między państwami 
członkowskimi dotyczących tworzenia „klastrów” przedsiębiorstw oraz sposobów 
ulepszenia powiązań między przedsiębiorstwami a uniwersytetami, które odgrywają 
znaczącą rolę w promowaniu innowacji i tworzeniu przedsiębiorstw;

Or. en



AM\631223PL.doc 15/17 PE 378.718v01-00

PL

Poprawkę złożyła Rebecca Harms w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 45
Ustęp 23

23. zachęca państwa członkowskie do podejmowania innowacyjnych decyzji 
politycznych, będących równowagą dla faktu starzenia się ich społeczeństw i 
zmniejszania się wskaźnika przyrostu naturalnego (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 46
Ustęp 25 a (nowy)

25a. przypomina Komisji i państwom członkowskim, że pozapłacowe koszty są dla 
przedsiębiorstw jednoosobowych jedną z głównych przeszkód w zatrudnianiu 
dodatkowych pracowników; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby 
przestrzegały zasad proporcjonalności i elastyczności przy rozważaniu 
wspólnotowych przepisów dotyczących zatrudnienia, uwzględniając wysoki poziom 
bezrobocia w Europie, szczególnie wśród ludzi młodych;

Or. en

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 47
Ustęp 27 a (nowy)

27a. wzywa państwa członkowskie do promowania partnerstw publiczno-prywatnych 
(PPP) jako najbardziej odpowiedniego modelu świadczenia MŚP usług 
wspierających biznes, z tworzeniem funduszy kapitału wysokiego ryzyka włącznie, a 
tym samym do stworzenia efektu dźwigni w celu większego zaangażowania sektora 
prywatnego; 

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 48
Ustęp 28

28. zachęca państwa członkowskie do poprawienia dostępu MŚP do zamówień 
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publicznych, co stanowi obecnie istotną barierę rozwojową; przypomina Komisji i 
państwom członkowskim o zdarzających się odwrotnych skutkach dyrektyw o 
zamówieniach publicznych, które na przykład doprowadziły do tego, że jednostki 
przyznające zamówienia publiczne żądały opłat od potencjalnych dostawców za 
zbadanie ich wniosków przetargowych; zauważa, że tego typu opłaty mogą odnieść 
niszczący skutek dla małych przedsiębiorstw oraz wzywa Komisję do uwzględnienia 
tej kwestii przy opracowaniu wytycznych na temat wdrażania zmienionych dyrektyw 
o zamówieniach publicznych w tym roku;

Or. en

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 49
Ustęp 29

29. nakłania do stosowania zachęt podatkowych sprzyjających inwestowaniu w kapitał 
wysokiego ryzyka, a także do wykorzystania środków dostępnych w ramach 
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i funduszy strukturalnych, co 
przyczyniłoby się do powstania krajowych baz inwestorów kapitału wysokiego 
ryzyka;

Or. en

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 50
Ustęp 31

31. wzywa wszystkie państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na działania 
na rzecz MŚP w ich krajowych programach reform. Powodzenie tych działań jest 
uzależnione od silnego zaangażowania organizacji MŚP oraz konsultacji z nimi w 
celu zweryfikowania wydajności przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 51
Ustęp 31 a (nowy)

31a. wyraża ubolewanie, iż sprawozdania dotyczące Europejskiej Karty Małych 
Przedsiębiorstw zatraciły swój dotychczasowy, konkretny charakter oraz wzywa 
Komisję, aby umożliwiła państwom członkowskim przeprowadzanie posiedzeń 
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dwustronnych (z udziałem zainteresowanych podmiotów krajowych) na temat 
postępów w konkretnych działaniach w zakresie MŚP przygotowujących 
sprawozdania roczne z krajowych programów reform;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 52
Ustęp 31 a (nowy)

31a. nawiązuje do stanowiska Komisji, wyrażonego w strategicznych wytycznych w 
zakresie polityki spójności, zgodnie z którym zasadnicza część 308-miliardowego 
budżetu europejskiej polityki spójności na lata 2007-2013 powinna zostać 
przeznaczona na innowacje, przedsiębiorczość oraz wzrost gospodarki opartej na 
wiedzy, będące fundamentem rozwoju regionalnego; 

Or. en


