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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wykazano, że europejskie MŚP są głównym motorem wzrostu i zapewniają nowe i lepsze 
miejsca pracy w Unii. Są one centralnym elementem strategii „Europa 2020” i odegrają 
zasadniczą rolę w osiągnięciu celu, jakim jest inteligentny, trwały wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu. W obecnej sytuacji ekonomicznej kwestia ta nabiera 
szczególnego znaczenia. MŚP mogą wyprowadzić Unię z trwającego obecnie kryzysu 
gospodarczego i kryzysu na rynku pracy. To właśnie MŚP stworzyły 85% wszystkich nowych 
miejsc pracy w UE w latach 2002-2010.

Aby wykonać te ambitne zadania, europejskie MŚP muszą otrzymywać wsparcie z UE, 
zarówno na gruncie politycznym, jak i budżetowym. Na UE ciąży obecnie ogromna 
odpowiedzialność, jeżeli chodzi o przezwyciężenie niepowodzeń rynkowych i politycznych, 
które poważnie zaszkodziły konkurencyjności MŚP, jak też o uwolnienie ich potencjału 
wzrostu. Można to osiągnąć, ograniczając biurokrację i obciążenie administracyjne, 
poprawiając dostęp do finansowania i dostęp do rynków dla wszystkich MŚP. Komisja 
przedstawiła w kontekście kolejnych WRF 2014-2020 program COSME, co miało być 
zdecydowaną odpowiedzią na wymienione problemy, polegającą na poprawie ramowych 
warunków działania unijnych przedsiębiorstw i promowaniu przedsiębiorczości. 

Łączny zaproponowany budżet na program COSME wyniósł 2,5 mld EUR. Sprawozdawca 
pragnie podkreślić, że z uwagi na bardzo trudne trwające negocjacje na temat kolejnych 
WRF, nawet jeśli fundusze zostaną ograniczone, nie będzie można usprawiedliwić żadnej 
redukcji środków na programy takie jak COSME, które są podstawowym wsparciem 
europejskiej konkurencyjności i zatrudnienia. Sprawozdawca uważa, że nie można sobie 
wyobrazić, by realny poziom środków finansowych przeznaczonych na program COSME był 
niższy niż aktualny poziom środków przeznaczonych na Program ramowy na rzecz 
konkurencyjności i innowacji. W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu 
przydzielonych środków w tym obszarze sprawozdawca również zdecydowanie apeluje o 
dodatkowe przeznaczenie na wspomniany program kwot ewentualnych kar nałożonych przez 
Komisję na przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają unijnych przepisów w dziedzinie 
konkurencji. 

W ramach nowego programu należy skupić się głównie na młodych przedsiębiorcach. 
Sprawozdawca proponuje włączenie programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” do 
programu COSME jako odrębne działanie. Program ten, pierwotnie zaproponowany przez 
Parlament Europejski jako działanie przygotowawcze, był w ostatnich latach z powodzeniem 
realizowany, dzięki czemu młodzi przedsiębiorcy mogli uczyć się i rozwijać, czerpiąc 
z doświadczeń i dobrych praktyk innych państw członkowskich. Z uwagi na jego 
niezaprzeczalne powodzenie, program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” zasługuje na 
odrębne miejsce w nowym programie, aby zapewnić młodym ludziom możliwość rozwoju 
umiejętności i postaw związanych z przedsiębiorczością.  

W odniesieniu do środków powracających z instrumentów finansowych ustanowionych 
w programie COSME sprawozdawca w pełni popiera propozycję Komisji, by dochody 
i płatności wygenerowane za pośrednictwem danego instrumentu finansowego były 
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przydzielane do tego instrumentu. Sprawozdawca uważa, że efekt mnożnikowy tych 
instrumentów może zagwarantować MŚP bardziej stabilną i trwałą przyszłość. 

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. zwraca uwagę, że określona we 
wniosku ustawodawczym pula finansowa 
stanowi jedynie wskazówkę dla władzy 
ustawodawczej i nie można jej uznać za 
ostateczną do momentu osiągnięcia 
porozumienia w sprawie rozporządzenia 
dotyczącego wieloletnich ram 
finansowych na okres 2014-2020;

Poprawka 2

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. przypomina o swojej rezolucji z dnia 
8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w 
przyszłość: nowe wieloletnie ramy 
finansowe na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej 
i sprzyjającej integracji społecznej”1; 
powtarza, że w następnych WRF należy 
przewidzieć wystarczające dodatkowe 
środki finansowe, aby umożliwić Unii 
realizację aktualnych priorytetów 
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politycznych oraz nowych zadań 
przewidzianych w Traktacie z Lizbony, jak 
również reagowanie na nieprzewidziane 
wydarzenia; wzywa Radę – jeżeli nie 
zgadza się ona z tym podejściem – do 
jasnego wskazania tych priorytetów 
politycznych i projektów, z których można 
zupełnie zrezygnować pomimo ich 
potwierdzonej europejskiej wartości 
dodanej; zwraca uwagę, że nawet 
zwiększenie środków w następnych WRF 
o co najmniej 5% w porównaniu z 
poziomem z 2013 r. może jedynie w 
niewielkim stopniu przyczynić się do 
osiągnięcia uzgodnionych celów i 
zobowiązań Unii oraz do stosowania 
zasady solidarności w Unii.
_______________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka 3

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. potwierdza swoje stanowisko przyjęte 
w rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r., 
zgodnie z którym w następnych WRF 
należy zapewnić większe wsparcie dla 
wszystkich programów i instrumentów 
mających na celu wsparcie MŚP, w 
szczególności niniejszego programu oraz 
programu Small Business Act;

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Wydatki ponoszone przez Unię i 
państwa członkowskie na propagowanie 
konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP 
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należy lepiej koordynować w celu 
zagwarantowania komplementarności, 
większej skuteczności i widoczności, a 
także w celu osiągnięcia większej synergii 
budżetowej. realny poziom środków 
finansowych przeznaczonych na 
Programu na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (program COSME) nie 
powinien być niższy niż poziom środków 
przeznaczonych na Program ramowy na 
rzecz konkurencyjności i innowacji 
(program CIP).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Kwoty kar nałożonych przez 
Komisję na przedsiębiorstwa, które nie 
przestrzegają unijnych przepisów w 
dziedzinie konkurencji, powinny zostać 
przypisane do programu niezależnie od 
puli finansowej przeznaczonej na ten 
program.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na MŚP, jak określono 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również uwzględnić 
szczególne cechy oraz wymagania 

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na MŚP, jak określono 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również uwzględnić 
szczególne cechy oraz wymagania 
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młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych 
grup docelowych, takich jak migranci i 
przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych. Program ten ma 
również zachęcić starszych obywateli do 
podejmowania lub kontynuowania 
działalności gospodarczej oraz do 
zapewniania przedsiębiorcom drugiej 
szansy.

młodych przedsiębiorców, pracowników 
samozatrudnionych, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych 
grup docelowych, takich jak migranci i 
przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych. Program ten ma 
również zachęcić starszych obywateli do 
podejmowania lub kontynuowania 
działalności gospodarczej oraz do 
zapewniania przedsiębiorcom drugiej 
szansy. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na młodych przedsiębiorców, zwłaszcza 
poprzez ustanowienie programu 
„Erasmus dla młodych przedsiębiorców”.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wiele unijnych problemów z 
konkurencyjnością wiąże się z 
trudnościami MŚP w dostępie do 
finansowania – mają one kłopoty z 
wykazaniem zdolności kredytowej oraz 
uzyskaniem dostępu do kapitału ryzyka.
Ma to negatywny wpływ na poziom i 
jakość nowo powstających przedsiębiorstw 
oraz na wzrost przedsiębiorstw. Wartość
dodana proponowanych instrumentów 
finansowych polega między innymi na 
wzmocnieniu jednolitego rynku kapitału 
wysokiego ryzyka oraz rozwoju 
ogólnoeuropejskiego rynku finansowego 
dla MŚP. Działania podejmowane na 
poziomie unijnym powinny uzupełniać 
wykorzystywanie przez państwa 
członkowskie instrumentów finansowych 
adresowanych do MŚP. Jednostki, którym 
powierzona zostanie realizacja działań, 
powinny zapewnić dodatkowość i uniknąć 
podwójnego finansowania ze środków 

(12) Wiele unijnych problemów z 
konkurencyjnością wiąże się z 
trudnościami MŚP w dostępie do 
finansowania – mają one kłopoty z 
wykazaniem zdolności kredytowej oraz 
uzyskaniem dostępu do kapitału ryzyka.
Ma to negatywny wpływ na poziom i 
jakość nowo powstających przedsiębiorstw 
oraz na wzrost przedsiębiorstw, jak też na 
gotowość nowych przedsiębiorców do 
przejmowania rentownych przedsiębiorstw 
w kontekście przenoszenia własności lub 
sukcesji. Instrumenty finansowe UE 
uruchomione w latach 2007-2013, w 
szczególności system poręczeń dla MŚP, 
stanowią widoczną wartość dodaną i do 
tej pory zapewniły pozytywny wkład co 
najmniej 120 000 MŚP, przyczyniając się 
do utrzymania 851 000 miejsc pracy od 
czasu wybuchu kryzysu finansowego w 
2008 r. Większa wartość dodana 
proponowanych instrumentów 
finansowych polega między innymi na 
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unijnych. wzmocnieniu jednolitego rynku kapitału 
wysokiego ryzyka oraz rozwoju 
ogólnoeuropejskiego rynku finansowego 
dla MŚP. Działania podejmowane na 
poziomie unijnym powinny uzupełniać 
wykorzystywanie przez państwa 
członkowskie instrumentów finansowych 
adresowanych do MŚP, a państwa 
członkowskie powinny dołożyć wszelkich 
starań w celu zwiększenia widoczności i 
dostępności takich instrumentów na ich 
terytorium. Jednostki, którym powierzona 
zostanie realizacja działań, powinny 
zapewnić dodatkowość i uniknąć 
podwójnego finansowania ze środków 
unijnych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a)Ważna jest maksymalizacja wpływu 
programu dzięki mobilizowaniu, łączeniu 
i wykorzystywaniu publicznych i 
prywatnych zasobów finansowych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Pogram powinien zapewnić jak 
największą przejrzystość, rozliczalność i 
kontrolę demokratyczną innowacyjnych 
instrumentów finansowych i 
mechanizmów korzystających z unijnego 
budżetu, zwłaszcza w odniesieniu do ich 
oczekiwanego lub zrealizowanego wkładu 
w osiągnięcie celów Unii.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Istotne jest zapewnienie należytego 
zarządzania finansami programu oraz 
jego realizacji w sposób możliwie 
najbardziej efektywny i przyjazny dla 
użytkownika, przy równoczesnym 
zagwarantowaniu pewności prawnej 
i dostępu do programu dla wszystkich 
uczestników.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Realizacja programu powinna być 
co roku monitorowana z wykorzystaniem 
kluczowych wskaźników w celu oceny 
wyników i wpływu. Wskaźniki te, w tym 
odpowiednie punkty odniesienia, powinny 
zapewniać minimalną podstawę oceny 
stopnia, w jakim osiągnięto cele 
programów. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym ustanawia się program działań 
Unii na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) (zwany dalej
„programem”), na okres od 1 stycznia 2014 
r. do 31 grudnia 2020 r.

Niniejszym ustanawia się program działań 
Unii na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem przedsiębiorstw 
prowadzonych na własny rachunek, 
mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorstw 
rzemieślniczych oraz małych i średnich 
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przedsiębiorstw (MŚP) (zwany dalej
„programem”), na okres od 1 stycznia 2014 
r. do 31 grudnia 2020 r.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) różnica pomiędzy liczbą nowo 
powstałych MŚP i tych, które już istnieją,

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) promowanie przedsiębiorczości, 
zwłaszcza wśród konkretnych grup 
docelowych;

(b) promowanie przedsiębiorczości, 
zwłaszcza wśród konkretnych grup 
docelowych, szczególnie młodych 
przedsiębiorców;

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki przydzielone na wdrożenie 
programu wynoszą 2,522 mld EUR, z 
czego około 1,4 mld EUR przeznacza się 
na instrumenty finansowe.

1. W rozumieniu pkt [17] Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia .../201z 
między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją o współpracy w sprawach 
budżetowych i o należytym zarządzaniu 
finansowym środki przydzielone na 
wdrożenie programu przez cały trwania 
programu wynoszą [...] całkowitych 
pułapów WRF na lata 2014-2020, z czego 
około 60% przeznacza się na instrumenty 
finansowe. Kwota ta stanowi główny 
punkt odniesienia dla władzy budżetowej 
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podczas rocznej procedury budżetowej.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kwota przeznaczona na instrumenty 
finansowe, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, jest kwotą 
orientacyjną i nie narusza prerogatyw 
władzy budżetowej. Może ona zostać 
zwiększona lub zmniejszona w ramach 
rocznej procedury budżetowej w 
zależności od wyników osiągniętych we 
wdrażaniu poszczególnych instrumentów 
finansowych określonych w załączniku II.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanawia się działanie „Erasmus dla 
młodych przedsiębiorców” w celu rozwoju 
umiejętności i postaw związanych 
z przedsiębiorczością.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może wspierać działania 
państw członkowskich służące rozwojowi 
edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości, 
wykształceniu umiejętności oraz postaw, 
zwłaszcza wśród potencjalnych i nowych 

3. Komisja może wspierać działania 
państw członkowskich służące rozwojowi 
edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości, 
wykształceniu umiejętności, sposobów 
myślenia oraz postaw, zwłaszcza w 
dziedzinie edukacji i szkolenia oraz wśród 
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przedsiębiorców. potencjalnych i nowych przedsiębiorców.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia
(UE) nr XXXX/2012 [nowe 
rozporządzenie finansowe], dochody i 
płatności wygenerowane za pośrednictwem
danego instrumentu finansowego 
przydziela się do tego instrumentu. W 
przypadku instrumentów finansowych już 
ustanowionych w wieloletnich ramach 
finansowych obejmujących lata 2007–
2013, dochody i płatności wygenerowane 
w ramach transakcji rozpoczętych w tym 
okresie przydziela się do danego 
instrumentu finansowego na lata 2014–
2020.

4. Zgodnie z art. 18 ust. 3 lit. h)
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[nowe rozporządzenie finansowe], 
dochody i płatności wygenerowane za 
pośrednictwem danego instrumentu 
finansowego przydziela się do tego 
instrumentu. W przypadku instrumentów 
finansowych już ustanowionych w 
wieloletnich ramach finansowych 
obejmujących lata 2007–2013, dochody i 
płatności wygenerowane w ramach 
transakcji rozpoczętych w tym okresie 
przydziela się do danego instrumentu 
finansowego na lata 2014–2020.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja „Instrument gwarancji pożyczkowych (LGF)” – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. LFG obejmuje pożyczki do wysokości
150.000 EUR i z terminem wymagalności 
wynoszącym co najmniej 12 miesięcy, z 
wyjątkiem pożyczek w ramach 
sekurytyzowanych portfeli dłużnych. LGF 
umożliwia opracowanie sprawozdań 
dotyczących wspieranych innowacyjnych 
MŚP, zarówno pod kątem liczby, jak i 
wielkości pożyczek.

3. LFG obejmuje pożyczki do wysokości
250.000 EUR i z terminem wymagalności 
wynoszącym co najmniej 12 miesięcy, z 
wyjątkiem pożyczek w ramach 
sekurytyzowanych portfeli dłużnych. W 
przypadku finansowania przeniesienia 
własności przedsiębiorstwa kwota pożyczki 
może wynosić do 1.000.000 EUR. LGF 
umożliwia opracowanie odrębnych
sprawozdań dotyczących wspieranych
przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność, przeniesienia własności 
przedsiębiorstw, rozwijania istniejących 
przedsiębiorstw i innowacyjnych MŚP, 
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zarówno pod kątem liczby, jak i wielkości 
pożyczek.
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