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Poprawka 1
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
zatytułowany „Europa 2020 – Strategia 
na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

Or. en

Poprawka 2
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Komisji 
zatytułowane „Zmniejszanie obciążeń 
regulacyjnych dla MŚP. Dostosowanie 
przepisów UE do potrzeb 
mikroprzedsiębiorstw” (COM(2011)0803),

Or. en

Poprawka 3
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Odniesienie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
23 lutego 2011 r. w sprawie przeglądu 
programu „Small Business Act” dla 
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Europy (COM(2011)0078) i swoją 
rezolucję w tej sprawie z dnia 12 maja 
2011 r.,

Or. en

Poprawka 4
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Odniesienie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek Komisji 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
europejskich funduszy na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej
(COM(2011)0862),

Or. en

Poprawka 5
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Odniesienie 4 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając badanie dotyczące 
dostępu MŚP do finansowania, 
przeprowadzone przez Komisję i 
Europejski Bank Centralny w 2011 r.,

Or. en

Poprawka 6
Mojca Kleva
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Projekt rezolucji
Odniesienie 4 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie specjalne 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego nr 2/2012 w sprawie 
instrumentów finansowych dla MŚP 
współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Or. en

Poprawka 7
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Odniesienie 4 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję z dnia 7 
września 2010 r. w sprawie rozwoju 
potencjału nowej zrównoważonej 
gospodarki w zakresie miejsc pracy,

Or. en

Poprawka 8
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że ustanowienie 
bardziej rygorystycznych przepisów, 
szczególnie dla instytucji finansowych, w 
połączeniu z kryzysem gospodarczym jest 
przyczyną trudniejszego dostępu MŚP do 
finansowania;

A. mając na uwadze, że ustanowienie 
bardziej rygorystycznych przepisów, 
szczególnie dla instytucji finansowych, w 
połączeniu z poważnymi i rozległymi 
skutkami kryzysu finansowego i 
gospodarczego jest przyczyną 
trudniejszego dostępu MŚP do 
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finansowania;

Or. en

Poprawka 9
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że ustanowienie 
bardziej rygorystycznych przepisów, 
szczególnie dla instytucji finansowych, w 
połączeniu z kryzysem gospodarczym jest
przyczyną trudniejszego dostępu MŚP do 
finansowania;

A. mając na uwadze, że ustanowienie 
bardziej rygorystycznych przepisów, 
szczególnie dla instytucji finansowych, w 
połączeniu z kryzysem gospodarczym i 
zadłużeniowym może być przyczyną 
trudniejszego dostępu MŚP do 
finansowania;

Or. en

Poprawka 10
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że niezwykle istotne 
jest stworzenie i rozwinięcie niezbędnych 
narzędzi oraz ustanowienie odpowiednich 
warunków, które umożliwią Unii 
pobudzenie wzrostu w strefie euro oraz w 
całej Unii;

Or. en

Poprawka 11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że kredyty bankowe 
są głównym źródłem finansowania MŚP w 
Unii Europejskiej;

Or. el

Poprawka 12
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że zgodnie z danymi 
EBC oprocentowanie kredytów 
udzielanych MŚP różni się znacznie 
między poszczególnymi państwami 
członkowskimi i że istnieją różnice w 
dostępie do płynności, z uwzględnieniem 
wysokich wskaźników odmowy udzielania 
kredytów na projekty biznesowe w 
niektórych państwach;

Or. el

Poprawka 13
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że MŚP są filarem 
gospodarki Unii Europejskiej i ważnymi 
siłami napędowymi wzrostu i zatrudnienia 
w 27 państwach członkowskich;

B. mając na uwadze, że MŚP stanowią 
ponad 98% przedsiębiorstw europejskich i 
oferują ponad 67% miejsc pracy w Unii;
mając na uwadze, że w związku z tym 
MŚP są filarem gospodarki Unii 
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Europejskiej i ważnymi siłami 
napędowymi wzrostu i zatrudnienia w 27 
państwach członkowskich;

Or. fr

Poprawka 14
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że MŚP są filarem 
gospodarki Unii Europejskiej i ważnymi 
siłami napędowymi wzrostu i zatrudnienia 
w 27 państwach członkowskich;

B. mając na uwadze, że MŚP są filarem 
gospodarki Unii Europejskiej i ważnymi 
siłami napędowymi długoterminowego
wzrostu gospodarczego Europy oraz 
zrównoważonego tworzenia wysokiej 
jakości miejsc pracy i placówek 
kształcenia w 27 państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 15
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że UE potrzebuje 
wzmocnić swoją konkurencyjność i 
potencjał wzrostu przez propagowanie 
społecznej gospodarki rynkowej, aktywne 
wspieranie innowacji, inwestowania, 
kształcenia zawodowego, uczenia się przez 
całe życie, przekazywania wiedzy i 
umiejętności oraz tworzenia wysokiej 
jakości miejsc pracy i kształtowania 
środowiska przyjaznego MŚP;
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Or. en

Poprawka 16
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że MŚP są 
dominującą kategorią organizacji 
biznesowej we wszystkich państwach UE, 
która obejmuje ponad 23 mln 
przedsiębiorstw i stanowi 99,8% rynku 
oraz której wkład w PKB UE wynosi do 
60%;

Or. en

Poprawka 17
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Punkt B b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że MŚP, a 
w szczególności nowe firmy, utworzyły 
85% wszystkich nowych miejsc pracy 
w UE, które powstały w latach 2002–
2010; mając na uwadze, że 32,5 mln ludzi 
w UE pracuje na własny rachunek;

Or. en

Poprawka 18
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że istnieje 
powiązanie między dostępem MŚP do 
finansowania na realistycznych 
warunkach a istnieniem małych i 
średnich banków komercyjnych i 
oszczędnościowych mających dużą wiedzę 
na temat ich struktury, zarządzania nimi i 
ich planów;

Or. en

Poprawka 19
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że wśród 
europejskich MŚP należy zwrócić 
szczególną uwagę na sektor gospodarki 
społecznej, zważywszy na jego wartość 
gospodarczą (20 mln ludzi, tj. 10% 
zatrudnienia ogółem) oraz na znaczną 
odporność tego modelu, jaką odnotowuje 
się od początku kryzysu gospodarczego, 
podczas gdy organizacje społeczno-
gospodarcze mają porównywalne do 
innych MŚP problemy z dostępem do 
finansowania;

Or. en

Poprawka 20
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że działania 
wspierające MŚP i przedsiębiorczość 
reguluje program „Small Business Act”, 
do którego wdrożenia państwa 
członkowskie zobowiązały się wraz z 
Komisją Europejską;

Or. el

Poprawka 21
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Punkt C b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że jak przyznał 
EBC, dwie dłuższe operacje refinansujące 
przeprowadzone przez EBC nie 
doprowadziły do ogólnego zwiększenia 
liczby kredytów udzielanych MŚP;

Or. en

Poprawka 22
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania Komisji oraz zawarty w nim 
obszerny zbiór rozwiązań dla MŚP;

1. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania Komisji oraz zawarty w nim 
obszerny zbiór wniosków i zaleceń 
dotyczących MŚP;

Or. en
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Poprawka 23
Syed Kamall

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zgadza się z Komisją, że gospodarczy 
sukces Europy w dużym stopniu zależy od 
wzrostu opartego na działalności MŚP;

2. zgadza się z Komisją, że gospodarczy 
sukces Europy w dużym stopniu zależy od 
wzrostu opartego na działalności MŚP, lecz 
podkreśla, że MŚP są częścią szerszego 
„ekosystemu” przedsiębiorstw; zauważa, 
że większe przedsiębiorstwa w znacznym 
stopniu polegają na szerokiej sieci 
mniejszych MŚP, co podkreśla znaczenie 
promowania wzrostu gospodarczego 
wśród różnych przedsiębiorstw, 
niezależnie od wielkości; odnotowuje 
również potrzebę zapewnienia 
jednakowego skoncentrowania się na 
poprawie dostępu do finansowania dla 
mikroprzedsiębiorstw lub podmiotów 
prowadzących jednoosobową działalność;

Or. en

Poprawka 24
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zgadza się z Komisją, że gospodarczy 
sukces Europy w dużym stopniu zależy od 
wzrostu opartego na działalności MŚP;

2. zgadza się z Komisją, że gospodarczy 
sukces Europy w dużym stopniu zależy od 
wzrostu i tworzenia miejsc pracy w 
wyniku działalności MŚP;

Or. en
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Poprawka 25
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zgadza się z Komisją, że gospodarczy 
sukces Europy w dużym stopniu zależy od 
wzrostu opartego na działalności MŚP;

2. zgadza się z Komisją, że gospodarczy 
sukces Europy w dużym stopniu zależy od 
zrównoważonego wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy, opartych na działalności 
MŚP

Or. en

Poprawka 26
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zgadza się z Komisją, że gospodarczy 
sukces Europy w dużym stopniu zależy od 
wzrostu opartego na działalności MŚP;

2. zgadza się z Komisją, że gospodarczy 
sukces Unii Europejskiej w dużym stopniu 
zależy od wzrostu opartego na działalności 
MŚP;

Or. en

Poprawka 27
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zgadza się z Komisją, że gospodarczy 
sukces Europy w dużym stopniu zależy od 
wzrostu opartego na działalności MŚP;

2. zgadza się z Komisją, że gospodarczy 
sukces Europy i europejska spójność 
społeczna w dużym stopniu zależą od 
wzrostu i zatrudnienia opartych na 
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działalności MŚP;

Or. el

Poprawka 28
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że z powodu kryzysu wiele 
MŚP ma trudności z dostępem do 
finansowania oraz że obecnie MŚP muszą 
spełniać bardziej rygorystyczne niż 
dawniej wymagane przepisami kryteria;

3. podkreśla, że z powodu kryzysu wiele 
MŚP ma trudności z dostępem do 
finansowania oraz że obecnie MŚP muszą 
spełniać bardziej rygorystyczne niż 
dawniej wymagane przepisami kryteria; 
zachęca Komisję do kontynuowania 
swoich wysiłków mających na celu 
promowanie wdrożenia zasady „najpierw 
myśl na małą skalę” na szczeblu 
krajowym, co wiąże się z dalszym 
uproszczeniem środowiska regulacyjnego 
i administracyjnego dla MŚP, przy 
jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej 
ochrony pracowników w kontekście 
zabezpieczenia społecznego oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

Or. en

Poprawka 29
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że z powodu kryzysu wiele 
MŚP ma trudności z dostępem do 
finansowania oraz że obecnie MŚP muszą 
spełniać bardziej rygorystyczne niż 

3. podkreśla, że z powodu kryzysu wiele 
MŚP ma trudności z dostępem do 
finansowania oraz że obecnie MŚP muszą 
spełniać bardziej rygorystyczne niż 
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dawniej wymagane przepisami kryteria; dawniej wymagane przepisami kryteria; 
podkreśla, że instytucje bankowe, które w 
czasie kryzysu skorzystały z pomocy 
państwa i innych ukrytych dotacji takich 
jak gwarancje publiczne i pomoc na 
utrzymanie płynności finansowej 
udzielane przez banki centralne, powinny 
podlegać celom odnoszącym się do ich 
kwot finansowania oraz warunków 
stawianych MŚP; zwraca uwagę, że 
projekt MERLIN realizowany w Wielkiej 
Brytanii jest w tym kontekście 
interesującym punktem odniesienia;

Or. en

Poprawka 30
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że z powodu kryzysu wiele 
MŚP ma trudności z dostępem do 
finansowania oraz że obecnie MŚP muszą 
spełniać bardziej rygorystyczne niż 
dawniej wymagane przepisami kryteria;

3. podkreśla, że z powodu kryzysu 
finansowego i gospodarczego wiele MŚP 
ma trudności z dostępem do finansowania;

Or. en

Poprawka 31
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że z powodu kryzysu wiele 
MŚP ma trudności z dostępem do 
finansowania oraz że obecnie MŚP muszą 
spełniać bardziej rygorystyczne niż 

3. podkreśla, że kryzys zwiększa trudności, 
jakie wiele MŚP ma z dostępem do 
finansowania, oraz że obecnie MŚP muszą 
spełniać bardziej rygorystyczne niż 
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dawniej wymagane przepisami kryteria; dawniej wymagane przepisami kryteria;

Or. fr

Poprawka 32
Syed Kamall

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że z powodu kryzysu wiele 
MŚP ma trudności z dostępem do 
finansowania oraz że obecnie MŚP muszą 
spełniać bardziej rygorystyczne niż 
dawniej wymagane przepisami kryteria;

3. podkreśla, że z powodu kryzysu wiele 
MŚP ma trudności z dostępem do 
finansowania oraz że obecnie MŚP muszą 
spełniać bardziej rygorystyczne niż 
dawniej wymagane przepisami kryteria, 
mimo że podjęto już działania mające na 
celu zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych nakładanych na 
określone grupy przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 33
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uznaje, że w czasach ograniczeń 
budżetowych oraz ograniczonej zdolności 
udzielania pożyczek przez sektor prywatny 
MŚP należy udzielić większego wsparcia 
europejskiego, aby nadal przyczyniały się 
do tworzenia miejsc pracy, innowacji oraz 
wzrostu; podkreśla, że aby „wprowadzić 
pomysły na rynek”, polityka UE w 
dziedzinie badań i innowacji powinna 
skupiać się na przedsiębiorcach i MŚP;

Or. en
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Poprawka 34
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że MŚP muszą dostosować 
się do nowego środowiska regulacyjnego;

Or. en

Poprawka 35
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. zauważa, że w ostatnich latach podjęto 
kilka działań mających na celu 
ograniczenie biurokracji;

Or. en

Poprawka 36
Syed Kamall

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla obowiązek banków 
polegający na mądrym inwestowaniu w 
gospodarkę, a konkretniej w MŚP;
zauważa, że w niektórych państwach 
członkowskich MŚP nie mają trudności z 
dostępem do kredytu; zwraca uwagę, że
redukowanie do minimum inwestycji 

4. zauważa, że od banków wymaga się 
jednocześnie zwiększenia liczby kredytów 
udzielanych MŚP, które często są 
obarczone dużym ryzykiem, oraz na rzecz 
gospodarki realnej, która obecnie jest 
niestabilna, a także wzmocnienia ich 
bilansów; zauważa, że w UE panuje 
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może prowadzić do kryzysu kredytowego; nadmierne poleganie na bankach w 
kontekście finansowania korporacyjnego, 
sięgające 70%, podczas gdy w Stanach 
Zjednoczonych wartość ta wynosi poniżej 
20%; w związku z tym podkreśla potrzebę 
umożliwienia bankom wzmocnienia ich 
bilansów oraz zachęcania do odchodzenia 
od finansowania bankowego na rzecz 
alternatywnych metod finansowania;

Or. en

Poprawka 37
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla obowiązek banków polegający 
na mądrym inwestowaniu w gospodarkę, a 
konkretniej w MŚP; zauważa, że w 
niektórych państwach członkowskich
MŚP nie mają trudności z dostępem do 
kredytu; zwraca uwagę, że redukowanie do 
minimum inwestycji może prowadzić do 
kryzysu kredytowego;

4. podkreśla obowiązek banków polegający 
na mądrym inwestowaniu w gospodarkę, a 
konkretniej w MŚP; zwraca uwagę, że 
wyniki badania EBC na temat akcji
kredytowej banków z października 2011 r. 
wskazują na znaczne, ogólne zaostrzenie 
standardów udzielenia kredytów MŚP, 
chociaż trudności MŚP związane z 
dostępem do kredytu nadal różnią się 
między poszczególnymi państwami 
członkowskimi; uznaje ponadto, że w UE 
istnieje duże zapotrzebowanie na 
mikrokredyty; zwraca uwagę, że 
redukowanie do minimum inwestycji może 
prowadzić do kryzysu kredytowego;

Or. en

Poprawka 38
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla obowiązek banków polegający 
na mądrym inwestowaniu w gospodarkę, a 
konkretniej w MŚP; zauważa, że w 
niektórych państwach członkowskich MŚP 
nie mają trudności z dostępem do kredytu; 
zwraca uwagę, że redukowanie do 
minimum inwestycji może prowadzić do 
kryzysu kredytowego;

4. podkreśla obowiązek banków polegający 
na mądrym inwestowaniu w gospodarkę, a 
konkretniej w MŚP; zauważa, że w 
niektórych państwach członkowskich MŚP 
nie mają trudności z dostępem do kredytu, 
podczas gdy w większości państw 
członkowskich MŚP mają poważne 
trudności z uzyskaniem dostępu do 
finansowania ze względu na niekorzystne 
otoczenie makroekonomiczne; zwraca 
uwagę, że redukowanie do minimum 
inwestycji może prowadzić do kryzysu 
kredytowego, a także może zagrażać 
bezprecedensowym wysiłkom 
podejmowanym przez państwa 
członkowskie w kontekście konsolidacji 
fiskalnej;

Or. en

Poprawka 39
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla obowiązek banków 
polegający na mądrym inwestowaniu w 
gospodarkę, a konkretniej w MŚP; 
zauważa, że w niektórych państwach 
członkowskich MŚP nie mają trudności z 
dostępem do kredytu; zwraca uwagę, że 
redukowanie do minimum inwestycji może 
prowadzić do kryzysu kredytowego;

4. podkreśla obowiązek i funkcję banków
polegające na służeniu społeczeństwu i 
gospodarce realnej oraz na udzielaniu 
kredytów podmiotom niefinansowym, ze 
szczególnym uwzględnieniem podmiotów 
wnoszących wkład w PKB, takich jak
MŚP; zauważa, że w niektórych państwach 
członkowskich publiczne i regionalne 
banki spółdzielcze odgrywają ważną rolę 
w kredytowaniu MŚP; zwraca uwagę, że 
redukowanie do minimum inwestycji może 
prowadzić do kryzysu kredytowego;

Or. en
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Poprawka 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla obowiązek banków polegający 
na mądrym inwestowaniu w gospodarkę, a 
konkretniej w MŚP; zauważa, że w 
niektórych państwach członkowskich MŚP 
nie mają trudności z dostępem do kredytu; 
zwraca uwagę, że redukowanie do 
minimum inwestycji może prowadzić do 
kryzysu kredytowego;

4. podkreśla obowiązek banków polegający 
na mądrym inwestowaniu w gospodarkę, a 
konkretniej w MŚP; zauważa, że w 
niektórych państwach członkowskich MŚP 
nie mają trudności z dostępem do kredytu; 
wyraża zaniepokojenie z powodu różnic 
występujących między państwami 
członkowskimi w kosztach zaciągania 
pożyczek ponoszonych przez MŚP, co 
prowadzi do poważnego braku płynności 
w gospodarce realnej niektórych państw 
oraz do zniekształcenia rynku 
finansowego; zwraca uwagę, że 
redukowanie do minimum inwestycji może 
prowadzić do kryzysu kredytowego;

Or. el

Poprawka 41
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. ponownie podkreśla, że zmienione 
przepisy dotyczące zamówień publicznych 
i umów koncesyjnych nie powinny 
utrudniać MŚP i mikroprzedsiębiorstwom 
dostępu do rynku zamówień;

Or. en
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Poprawka 42
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przypomina, że w świetle obecnej 
sytuacji gospodarczej oraz ze względu na 
jej poważny wpływ na europejski system 
bankowy i związek z suwerennością należy 
poszukiwać alternatywnych sposobów 
finansowania MŚP; podkreśla, że obecna 
sytuacja może okazać się idealna, aby 
stworzyć stałe alternatywne metody, które 
pomogłyby w przerwaniu powiązania 
między finansowaniem MŚP a kredytami 
bankowymi;

Or. en

Poprawka 43
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zwraca uwagę, że banki w strefie euro 
odniosły korzyści z wysokiej i 
bezwarunkowej płynności EBC; ubolewa, 
że tylko część tej płynności została 
wykorzystana na potrzeby finansowania 
MŚP;

Or. en

Poprawka 44
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)



PE496.550v01-00 22/72 AM\913931PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przypomina, że powszechne, 
odgrywające coraz ważniejszą rolę 
europejskie instytucje finansowe wciąż 
odchodzą od działalności polegającej na 
udzielaniu kredytów inwestycyjnych, 
przeznaczając coraz większą część 
swojego bilansu na działania 
ukierunkowane na większe ryzyko i 
udzielanie kredytów podmiotom 
finansowym;

Or. en

Poprawka 45
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że koszty finansowania 
MŚP mogą być różne w poszczególnych 
państwach członkowskich, co negatywnie 
wpływa na ich konkurencyjność, 
zwłaszcza na obszarach przygranicznych;

Or. en

Poprawka 46
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. przypomina, że w Europie głównym 
źródłem finansowania MŚP jest sektor 
bankowy; uważa, że ze względu na 
rozdrobnienie sektora bankowego oraz 
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wynikające z tego znaczne zróżnicowanie 
oprocentowania kredytów i oferty 
kredytowej między państwami należy 
przyjąć zróżnicowane podejście do 
poprawy dostępu MŚP do finansowania, z 
uwzględnieniem specyfiki poszczególnych 
państw;

Or. en

Poprawka 47
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. zwraca się do Komisji o wymaganie od 
banków, których całkowity bilans wynosi 
ponad 200 mld EUR, aby co najmniej 
50% swojego bilansu przeznaczały na 
kredyty udzielane podmiotom 
niefinansowym oraz co najmniej 33% na 
kredyty na działania wnoszące wkład w 
PKB oraz na rzecz podmiotów wnoszących 
wkład w PKB, takich jak MŚP;

Or. en

Poprawka 48
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. zwraca się do Komisji o dokonanie 
oceny potencjalnego skutku ograniczenia 
wielkości banków poprzez ograniczenie 
wielkości aktywów, jakie bank może 
posiadać, na udzielanie kredytów MŚP;
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Or. en

Poprawka 49
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina Komisji, że MŚP w Europie 
są bardzo różnorodne, poczynając od 
bardzo tradycyjnych przedsiębiorstw 
rodzinnych, a kończąc na szybko 
rozwijających się przedsiębiorstwach, 
firmach opartych na zaawansowanych 
technologiach oraz tzw. 
przedsiębiorstwach start-up;

5. przypomina Komisji, że MŚP w Europie 
są bardzo różnorodne, poczynając od 
bardzo tradycyjnych przedsiębiorstw 
rodzinnych, a kończąc na szybko 
rozwijających się przedsiębiorstwach, 
firmach opartych na zaawansowanych 
technologiach oraz tzw. 
przedsiębiorstwach start-up, oraz że 
podejścia do udzielania im pomocy muszą 
być w równym stopniu zróżnicowane;

Or. fr

Poprawka 50
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina Komisji, że MŚP w Europie 
są bardzo różnorodne, poczynając od 
bardzo tradycyjnych przedsiębiorstw 
rodzinnych, a kończąc na szybko 
rozwijających się przedsiębiorstwach, 
firmach opartych na zaawansowanych 
technologiach oraz tzw. 
przedsiębiorstwach start-up;

5. przypomina Komisji, że MŚP w Europie 
są bardzo różnorodne, poczynając od 
tradycyjnych przedsiębiorstw rodzinnych, 
a kończąc na szybko rozwijających się 
przedsiębiorstwach, firmach opartych na 
zaawansowanych technologiach, 
mikroprzedsiębiorstwach, 
przedsiębiorstwach społecznych oraz tzw. 
przedsiębiorstwach start-up;

Or. en
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Poprawka 51
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina Komisji, że MŚP w Europie 
są bardzo różnorodne, poczynając od 
bardzo tradycyjnych przedsiębiorstw 
rodzinnych, a kończąc na szybko 
rozwijających się przedsiębiorstwach, 
firmach opartych na zaawansowanych 
technologiach oraz tzw. 
przedsiębiorstwach start-up;

5. przypomina Komisji, że MŚP w Europie 
są bardzo różnorodne, poczynając od 
bardzo tradycyjnych przedsiębiorstw 
rodzinnych, a kończąc na innowacyjnych 
kooperacyjnych modelach biznesowych, 
szybko rozwijających się 
przedsiębiorstwach, firmach opartych na 
zaawansowanych technologiach oraz tzw. 
przedsiębiorstwach start-up;

Or. en

Poprawka 52
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zachęca Komisję do przeprowadzenia 
ogólnounijnego studium wykonalności w 
odniesieniu do europejskiego „znaku 
społecznego” oraz do podjęcia próby 
rewitalizacji konwergencji i spójności 
społecznej poprzez realizację projektu 
pilotażowego;

Or. en

Poprawka 53
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że plan działania Komisji 
słusznie kładzie duży nacisk na kapitał 
podwyższonego ryzyka jako możliwy 
sposób finansowania wzrostu, lecz ten 
rodzaj finansowania jest odpowiedni 
jedynie dla niewielu MŚP;

6. zwraca uwagę, że plan działania Komisji 
słusznie kładzie duży nacisk na kapitał 
podwyższonego ryzyka jako możliwy 
sposób finansowania wzrostu, z którego 
obecnie korzysta zaledwie 7% MŚP, lecz 
ten rodzaj finansowania jest odpowiedni 
jedynie dla niewielu MŚP; podkreśla z 
drugiej strony, że kredyty bankowe nadal 
są głównym źródłem finansowania dla 
63% MŚP;

Or. fr

Poprawka 54
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że plan działania Komisji 
słusznie kładzie duży nacisk na kapitał 
podwyższonego ryzyka jako możliwy 
sposób finansowania wzrostu, lecz ten 
rodzaj finansowania jest odpowiedni 
jedynie dla niewielu MŚP;

6. zwraca uwagę, że w obecnej sytuacji, w 
której niewystarczający dostęp do 
odpowiednich źródeł kapitału 
podwyższonego ryzyka, w szczególności na 
wczesnych etapach, nadal jest jedną z 
głównych przeszkód utrudniających 
zakładanie i rozwój przedsiębiorstw 
zorientowanych na wzrost, plan działania 
Komisji słusznie kładzie duży nacisk na 
kapitał podwyższonego ryzyka jako 
możliwy sposób finansowania wzrostu;
zauważa jednak, że ten rodzaj 
finansowania jest odpowiedni jedynie dla 
niewielu MŚP;

Or. en

Poprawka 55
Jürgen Klute
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że plan działania Komisji 
słusznie kładzie duży nacisk na kapitał 
podwyższonego ryzyka jako możliwy 
sposób finansowania wzrostu, lecz ten 
rodzaj finansowania jest odpowiedni 
jedynie dla niewielu MŚP;

6. zwraca uwagę, że plan działania Komisji 
kładzie duży nacisk na kapitał 
podwyższonego ryzyka jako możliwy 
sposób finansowania wzrostu, lecz 
podkreśla, że ten rodzaj finansowania jest 
odpowiedni jedynie dla niewielu MŚP;

Or. en

Poprawka 56
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że plan działania Komisji 
słusznie kładzie duży nacisk na kapitał 
podwyższonego ryzyka jako możliwy 
sposób finansowania wzrostu, lecz ten 
rodzaj finansowania jest odpowiedni 
jedynie dla niewielu MŚP;

6. zwraca uwagę, że plan działania Komisji 
słusznie kładzie duży nacisk na kapitał 
podwyższonego ryzyka jako możliwy 
sposób finansowania wzrostu, lecz ten 
rodzaj finansowania jest odpowiedni 
jedynie dla niewielu MŚP, biorąc pod 
uwagę to, że zgodnie z danymi Komisji w 
UE tylko 2% potrzeb finansowych MŚP 
jest spełnianych za pomocą kapitału 
podwyższonego ryzyka, w porównaniu do 
14% w USA;

Or. el

Poprawka 57
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że nie istnieje uniwersalny 
rodzaj finansowania odpowiadający 
wszystkim, i wzywa Komisję do sprzyjania 
stworzeniu szerokiego zakresu 
dostosowanych do potrzeb programów i
instrumentów, zarówno w zakresie kapitału 
(takich jak aniołowie biznesu, 
finansowanie społecznościowe, 
wielostronne platformy obrotu), jak i w 
zakresie instrumentów dłużnych (obligacje 
przedsiębiorstw na małe kwoty i
instrumenty gwarancyjne);

7. podkreśla, że nie istnieje uniwersalny 
rodzaj finansowania odpowiadający 
wszystkim, i wzywa Komisję do sprzyjania 
stworzeniu szerokiego zakresu 
dostosowanych do potrzeb programów, 
instrumentów i inicjatyw, zarówno w 
zakresie kapitału (takich jak aniołowie 
biznesu, finansowanie społecznościowe, 
wielostronne platformy obrotu), jak i w 
zakresie instrumentów dłużnych (obligacje 
przedsiębiorstw na małe kwoty,
instrumenty gwarancyjne i platformy) oraz 
w zakresie partnerstw między bankami i 
innymi podmiotami zaangażowanymi w 
finansowanie MŚP (specjaliści ds. 
księgowości, stowarzyszenia zrzeszające 
podmioty gospodarcze lub MŚP, lub izby 
handlowe);

Or. en

Poprawka 58
Syed Kamall

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że nie istnieje uniwersalny 
rodzaj finansowania odpowiadający 
wszystkim, i wzywa Komisję do sprzyjania 
stworzeniu szerokiego zakresu 
dostosowanych do potrzeb programów i 
instrumentów, zarówno w zakresie kapitału 
(takich jak aniołowie biznesu, 
finansowanie społecznościowe, 
wielostronne platformy obrotu), jak i w 
zakresie instrumentów dłużnych (obligacje 
przedsiębiorstw na małe kwoty i 
instrumenty gwarancyjne);

7. podkreśla, że nie istnieje uniwersalny 
rodzaj finansowania odpowiadający 
wszystkim, i wzywa Komisję do sprzyjania 
stworzeniu szerokiego zakresu 
dostosowanych do potrzeb programów i 
instrumentów w zakresie kapitału (takich 
jak aniołowie biznesu, finansowanie 
społecznościowe, wielostronne platformy 
obrotu) i w zakresie instrumentów 
dłużnych (obligacje przedsiębiorstw na 
małe kwoty i instrumenty gwarancyjne), a 
także innych modeli udzielania kredytów, 
takich jak pożyczki społecznościowe; 
zauważa, że inwestycję kapitałową można 
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by wesprzeć w większym stopniu, 
zwłaszcza wobec MŚP, biorąc pod uwagę 
to, że finansowanie dłużne jest obecnie 
preferowanym modelem finansowania 
MŚP;

Or. en

Poprawka 59
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że nie istnieje uniwersalny 
rodzaj finansowania odpowiadający 
wszystkim, i wzywa Komisję do sprzyjania 
stworzeniu szerokiego zakresu 
dostosowanych do potrzeb programów i 
instrumentów, zarówno w zakresie kapitału 
(takich jak aniołowie biznesu, 
finansowanie społecznościowe, 
wielostronne platformy obrotu), jak i w 
zakresie instrumentów dłużnych (obligacje 
przedsiębiorstw na małe kwoty i 
instrumenty gwarancyjne);

7. podkreśla, że nie istnieje uniwersalny 
rodzaj finansowania odpowiadający 
wszystkim, i wzywa Komisję do sprzyjania 
stworzeniu szerokiego zakresu 
dostosowanych do potrzeb programów i 
instrumentów, zarówno w zakresie kapitału 
(takich jak aniołowie biznesu, 
finansowanie społecznościowe, 
wielostronne platformy obrotu), jak i w 
zakresie instrumentów dłużnych (obligacje 
przedsiębiorstw na małe kwoty i 
instrumenty gwarancyjne), w celu 
wsparcia przedsiębiorstw na etapie 
zakładania firmy, rozwoju i przenoszenia 
własności, z uwzględnieniem ich 
wielkości, obrotu i potrzeb finansowych;

Or. en

Poprawka 60
Sylvie Goulard

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że nie istnieje uniwersalny 7. podkreśla, że nie istnieje uniwersalny 
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rodzaj finansowania odpowiadający 
wszystkim, i wzywa Komisję do sprzyjania 
stworzeniu szerokiego zakresu 
dostosowanych do potrzeb programów i 
instrumentów, zarówno w zakresie kapitału 
(takich jak aniołowie biznesu, 
finansowanie społecznościowe, 
wielostronne platformy obrotu), jak i w 
zakresie instrumentów dłużnych (obligacje 
przedsiębiorstw na małe kwoty i 
instrumenty gwarancyjne);

rodzaj finansowania odpowiadający 
wszystkim, i wzywa Komisję do sprzyjania 
stworzeniu szerokiego zakresu 
dostosowanych do potrzeb programów i 
instrumentów, zarówno w zakresie kapitału 
(takich jak aniołowie biznesu, 
finansowanie społecznościowe, dostęp do 
kapitału za pośrednictwem rynków 
regulowanych lub wielostronne platformy 
obrotu), jak i w zakresie instrumentów 
dłużnych (obligacje przedsiębiorstw na 
małe kwoty i instrumenty gwarancyjne);

Or. en

Poprawka 61
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że Komisja powinna 
uwypuklić rolę, jaką rynek akcji może 
odegrać w umożliwieniu MŚP spełnienia 
wymogów finansowych na różnych 
etapach;

Or. en

Poprawka 62
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. przypomina, że rynki akcji stworzone 
specjalnie dla MŚP już funkcjonują, na 
przykład NYSE Alternext, rynek 
stworzony w celu spełnienia określonych 
wymogów rynkowych i finansowych w 
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strefie euro; mając na uwadze, że ten 
samoregulujący się rynek, który 
funkcjonuje od 2005 r., umożliwił już 
MŚP zdobycie kapitału w wysokości od 2,5 
do 15 mln euro, co wyraźnie wskazuje na 
wpływ, jaki rynek akcji może mieć jako 
narzędzie finansowania MŚP, oraz na 
jego wartość dodaną;

Or. en

Poprawka 63
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. mając na uwadze, że rynek akcji 
oferuje dostęp do płynności zarówno 
przedsiębiorstwom, jak i inwestorom, oraz 
że powinien być wykorzystywany przez 
MŚP jako sposób przyspieszenia wzrostu, 
ułatwienia wycofywania się inwestorów 
lub przygotowania na dziedziczenie lub 
wykupienie;

Or. en

Poprawka 64
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7d. podkreśla, że oprócz tego, że rynki 
akcji, ze względu na swoje wymogi i 
panujące na nich warunki, są dla MŚP 
alternatywnym sposobem dostępu do 
finansowania, wnoszą również wartość 
dodaną polegającą na znacznej poprawie 
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organizacji tych przedsiębiorstw, 
zarządzania nimi i ich sprawozdawczości, 
a także na znacznym przyczynianiu się do 
wzmocnienia tej kategorii organizacji 
biznesowej;

Or. en

Poprawka 65
Syed Kamall

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uczula Komisję na to, że wiele nowych i 
bardziej rygorystycznych przepisów 
wprowadzono bez ogólnej i włączającej 
oceny skutków; domaga się od Komisji 
przeprowadzenia takiej oceny skutków, 
skupiającej się w szczególności na MŚP;

8. uczula Komisję na to, że wiele nowych i 
bardziej rygorystycznych przepisów 
dotyczących usług finansowych
wprowadzono bez ogólnej i włączającej 
oceny skutków; domaga się od Komisji 
przeprowadzenia takiej oceny skutków, 
skupiającej się w szczególności na MŚP 
oraz uwzględniającej zarówno wpływ 
pośredni, jak i bezpośredni; wzywa 
Komisję do wstrzymania realizacji swoich 
planów dotyczących zastosowania 
wymogów kapitałowych określonych w 
dyrektywie Wypłacalność II wobec 
funduszy emerytalnych, co pozbawiłoby 
gospodarkę realną wielu miliardów euro 
przeznaczonych na inwestycje;

Or. en

Poprawka 66
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. uczula Komisję na to, że wiele nowych i 
bardziej rygorystycznych przepisów 
wprowadzono bez ogólnej i włączającej 
oceny skutków; domaga się od Komisji 
przeprowadzenia takiej oceny skutków,
skupiającej się w szczególności na MŚP;

8. zwraca się do Komisji o poddanie
nowych przepisów ogólnej i włączającej 
ocenie skutków, w tym całościowemu 
testowi MŚP;

Or. en

Poprawka 67
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uczula Komisję na to, że wiele nowych i 
bardziej rygorystycznych przepisów 
wprowadzono bez ogólnej i włączającej 
oceny skutków; domaga się od Komisji 
przeprowadzenia takiej oceny skutków, 
skupiającej się w szczególności na MŚP;

8. uczula Komisję na to, że wiele nowych i 
bardziej rygorystycznych przepisów 
wprowadzono bez ogólnej i włączającej 
oceny skutków; domaga się od Komisji 
przeprowadzenia takiej oceny skutków, 
skupiającej się w szczególności na MŚP;
podkreśla, że we wszystkich przyszłych 
działaniach mogących wywrzeć 
potencjalny wpływ na MŚP należy 
uwzględnić – jako podstawowy warunek –
ich potrzeby oraz wyzwania, wobec 
których stoją;

Or. fr

Poprawka 68
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uczula Komisję na to, że wiele nowych i 8. uczula Komisję na to, że wiele nowych i 
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bardziej rygorystycznych przepisów 
wprowadzono bez ogólnej i włączającej 
oceny skutków; domaga się od Komisji 
przeprowadzenia takiej oceny skutków, 
skupiającej się w szczególności na MŚP;

bardziej rygorystycznych przepisów 
wprowadzono bez ogólnej i włączającej 
oceny skutków; domaga się od Komisji 
przeprowadzenia takiej oceny skutków, 
skupiającej się w szczególności na MŚP; 
domaga się od Komisji wyłączenia z 
przepisów, w stosownych przypadkach, 
mikropodmiotów;

Or. en

Poprawka 69
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że MŚP znajdują się często na 
końcu długiego łańcucha dostaw i w 
związku z tym zaległości w płatnościach i 
krótkie terminy płatności są dla nich 
najdotkliwsze; przyjmuje zatem z 
zadowoleniem inicjatywę Komisji 
polegającą na zdecydowanym zachęcaniu 
państw członkowskich do przyśpieszenia 
wdrożenia dyrektywy w sprawie opóźnień 
w płatnościach;

9. podkreśla, że MŚP znajdują się często na 
końcu długiego łańcucha dostaw i w 
związku z tym zaległości w płatnościach i 
krótkie terminy płatności są dla nich 
najdotkliwsze; przyjmuje zatem z 
zadowoleniem inicjatywę Komisji 
polegającą na zdecydowanym zachęcaniu 
państw członkowskich do przyśpieszenia 
wdrożenia dyrektywy w sprawie opóźnień 
w płatnościach; jest jednak świadomy tego, 
że w niektórych państwach członkowskich 
rozszerzenie dyrektywy w sprawie 
zwalczania opóźnień w płatnościach na 
wszystkie sektory w pewnych 
okolicznościach doprowadziło do 
znacznego i niepożądanego zmniejszenia 
zakupów od MŚP dokonywanych przez 
detalistów;

Or. en

Poprawka 70
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że rezultaty ankiet Komisji 
wskazują na to, że nie tylko dostęp do 
finansowania, lecz również dostęp do 
umiejętności, w tym umiejętności 
kierowniczych i wiedzy finansowej i 
rachunkowej, jest podstawowym 
czynnikiem pozwalającym MŚP uzyskać 
dostęp do źródeł finansowania, 
wprowadzać innowacje, konkurować i 
rozwijać się; jest przekonany, że w 
związku z tym udzielaniu dostępu do 
unijnych instrumentów finansowych 
powinno towarzyszyć udostępnianie 
stosownych systemów z zakresu wsparcia 
mentorskiego i coachingu oraz usług dla 
przedsiębiorstw opartych na wiedzy;

Or. en

Poprawka 71
Theodoros Skylakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że oszustwa podatkowe 
popełniane na szeroką skalę w państwie 
członkowskim nie powinny prowadzić do 
zwiększenia opodatkowania względem 
tych MŚP, które już dokonują opłat 
wymaganych prawem, celem 
zrównoważenia strat;

Or. en

Poprawka 72
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że należy wspierać MŚP na 
szczeblu lokalnym w celu opracowania 
strategii politycznych służących 
promowaniu przedsiębiorczości, poprawie 
sytuacji MŚP w całym okresie ich 
działalności oraz udzieleniu im pomocy w 
uzyskaniu dostępu do nowych rynków;
jest przekonany, że uznanie i wymiana 
dobrych praktyk są kluczowymi 
elementami tej polityki;

Or. el

Poprawka 73
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że brak wiedzy o podstawach 
finansów ze strony przedsiębiorców 
negatywnie wpływa na jakość 
biznesplanów, a zatem i na pomyślne 
rozpatrywanie wniosków o kredyt; wzywa 
w związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do oferowania potencjalnym 
przedsiębiorcom wsparcia w postaci 
szkoleń zawodowych;

10. zauważa, że brak wiedzy o podstawach 
finansów ze strony przedsiębiorców 
negatywnie wpływa na jakość 
biznesplanów, a zatem i na pomyślne 
rozpatrywanie wniosków o kredyt; wzywa 
w związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do oferowania potencjalnym 
przedsiębiorcom wsparcia w postaci 
szkoleń zawodowych oraz wspiera 
inicjatywy takie jak partnerstwa między 
bankami, izbami handlowymi, 
stowarzyszeniami zrzeszającymi 
przedsiębiorstwa oraz specjalistami ds. 
księgowości;

Or. en
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Poprawka 74
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że brak wiedzy o podstawach 
finansów ze strony przedsiębiorców 
negatywnie wpływa na jakość 
biznesplanów, a zatem i na pomyślne 
rozpatrywanie wniosków o kredyt; wzywa 
w związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do oferowania potencjalnym 
przedsiębiorcom wsparcia w postaci 
szkoleń zawodowych;

10. zauważa, że brak wiedzy o podstawach 
finansów ze strony przedsiębiorców 
negatywnie wpływa na jakość 
biznesplanów, a zatem i na pomyślne 
rozpatrywanie wniosków o kredyt; wzywa 
w związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do oferowania wsparcia w 
postaci szkoleń zawodowych potencjalnym 
przedsiębiorcom oraz zwolnionym 
pracownikom, którzy w wyniku procesu 
restrukturyzacji zamierzają przejąć swoje 
przedsiębiorstwo w formie spółdzielni;

Or. en

Poprawka 75
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że brak wiedzy o podstawach 
finansów ze strony przedsiębiorców 
negatywnie wpływa na jakość 
biznesplanów, a zatem i na pomyślne 
rozpatrywanie wniosków o kredyt; wzywa 
w związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do oferowania potencjalnym 
przedsiębiorcom wsparcia w postaci 
szkoleń zawodowych;

10. zauważa, że brak wiedzy o podstawach 
finansów ze strony przedsiębiorców 
negatywnie wpływa na jakość 
biznesplanów, a zatem i na pomyślne 
rozpatrywanie wniosków o kredyt; wzywa 
w związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do lepszego udzielania MŚP 
informacji o europejskich instrumentach 
finansowania oraz do oferowania 
potencjalnym przedsiębiorcom wsparcia w 
postaci szkoleń zawodowych;

Or. en
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Poprawka 76
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że brak wiedzy o podstawach 
finansów ze strony przedsiębiorców 
negatywnie wpływa na jakość 
biznesplanów, a zatem i na pomyślne 
rozpatrywanie wniosków o kredyt; wzywa 
w związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do oferowania potencjalnym 
przedsiębiorcom wsparcia w postaci 
szkoleń zawodowych;

10. zauważa, że brak wiedzy o podstawach 
finansów ze strony przedsiębiorców 
negatywnie wpływa na jakość 
biznesplanów, a zatem i na pomyślne 
rozpatrywanie wniosków o kredyt; wzywa 
w związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do oferowania potencjalnym 
przedsiębiorcom wsparcia w postaci 
szkoleń zawodowych, zwiększając jego 
dostępność na rzecz jak największej liczby 
przedsiębiorców;

Or. fr

Poprawka 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że brak wiedzy o podstawach 
finansów ze strony przedsiębiorców
negatywnie wpływa na jakość 
biznesplanów, a zatem i na pomyślne 
rozpatrywanie wniosków o kredyt; wzywa 
w związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do oferowania potencjalnym 
przedsiębiorcom wsparcia w postaci 
szkoleń zawodowych;

10. zauważa, że brak wiedzy o podstawach 
finansów ze strony przedsiębiorców 
negatywnie wpływa na jakość 
biznesplanów, a zatem i na pomyślne 
rozpatrywanie wniosków o kredyt; wzywa 
w związku z tym Komisję, państwa 
członkowskie, partnerów społecznych i 
izby handlowe do oferowania 
potencjalnym przedsiębiorcom wsparcia w 
postaci szkoleń zawodowych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu równych szans 
kobietom i mężczyznom;

Or. el
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Poprawka 78
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że brak wiedzy o podstawach 
finansów ze strony przedsiębiorców 
negatywnie wpływa na jakość 
biznesplanów, a zatem i na pomyślne 
rozpatrywanie wniosków o kredyt; wzywa 
w związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do oferowania potencjalnym 
przedsiębiorcom wsparcia w postaci 
szkoleń zawodowych;

10. zauważa, że brak wiedzy o podstawach 
finansów ze strony przedsiębiorców 
negatywnie wpływa na jakość 
biznesplanów, a zatem i na pomyślne 
rozpatrywanie wniosków o kredyt; wzywa 
w związku z tym państwa członkowskie do 
oferowania potencjalnym przedsiębiorcom 
wsparcia w postaci szkoleń zawodowych;

Or. en

Poprawka 79
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uważa, że przedsiębiorczość kobiet 
jest dotychczas niewykorzystanym 
zasobem odpowiadającym za wzrost i 
konkurencyjność UE, który powinno się 
promować i wzmocnić, oraz że należy 
zlikwidować wszelkie przeszkody, z jakimi 
kobiety borykają się na rynku pracy;

Or. el

Poprawka 80
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że systemy szkolnictwa 
podstawowego powinny obejmować kurs 
przedsiębiorczości; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do bezzwłocznego włączenia 
edukacji finansowej do krajowych 
programów nauczania;

11. uważa, że systemy szkolnictwa 
podstawowego powinny obejmować 
rozwój umiejętności przedsiębiorczych; 
uważa, że dobrze przygotowany biznesplan 
jest pierwszym krokiem ku łatwiejszemu 
dostępowi do finansowania; wzywa 
państwa członkowskie do poprawy 
skrupulatnego włączenia edukacji 
finansowej do krajowych programów 
nauczania;

Or. en

Poprawka 81
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że systemy szkolnictwa 
podstawowego powinny obejmować kurs 
przedsiębiorczości; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do bezzwłocznego włączenia 
edukacji finansowej do krajowych 
programów nauczania;

11. uważa, że systemy szkolnictwa 
podstawowego powinny obejmować kurs 
przedsiębiorczości i finansowania 
działalności gospodarczej; uważa, że 
dobrze przygotowany biznesplan jest 
pierwszym krokiem ku łatwiejszemu 
dostępowi do finansowania; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
bezzwłocznego włączenia edukacji 
finansowej do krajowych programów 
nauczania;

Or. de

Poprawka 82
Rachida Dati



AM\913931PL.doc 41/72 PE496.550v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że systemy szkolnictwa 
podstawowego powinny obejmować kurs 
przedsiębiorczości; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do bezzwłocznego włączenia 
edukacji finansowej do krajowych 
programów nauczania;

11. uważa, że systemy szkolnictwa 
podstawowego powinny obejmować kurs 
przedsiębiorczości, począwszy od poziomu 
szkoły średniej; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do bezzwłocznego włączenia 
edukacji finansowej do krajowych 
programów nauczania;

Or. fr

Poprawka 83
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że systemy szkolnictwa 
podstawowego powinny obejmować kurs 
przedsiębiorczości; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do bezzwłocznego włączenia 
edukacji finansowej do krajowych 
programów nauczania;

11. uważa, że systemy szkolnictwa 
podstawowego powinny obejmować kurs 
przedsiębiorczości uwzględniający różne 
metody przedsiębiorczości; uważa, że 
dobrze przygotowany biznesplan jest 
pierwszym krokiem ku łatwiejszemu 
dostępowi do finansowania; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
bezzwłocznego włączenia edukacji 
finansowej do krajowych programów 
nauczania;

Or. en

Poprawka 84
Herbert Dorfmann
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że systemy szkolnictwa 
podstawowego powinny obejmować kurs 
przedsiębiorczości; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do bezzwłocznego włączenia 
edukacji finansowej do krajowych 
programów nauczania;

11. uważa, że systemy szkolnictwa 
podstawowego powinny obejmować kurs 
przedsiębiorczości; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku sukcesowi w biznesie oraz ku
łatwiejszemu dostępowi do finansowania; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do bezzwłocznego włączenia edukacji 
finansowej do krajowych programów 
nauczania;

Or. en

Poprawka 85
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że systemy szkolnictwa 
podstawowego powinny obejmować kurs 
przedsiębiorczości; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do bezzwłocznego włączenia 
edukacji finansowej do krajowych 
programów nauczania;

11. uważa, że systemy szkolnictwa 
podstawowego powinny obejmować kurs 
przedsiębiorczości oraz wprowadzenie do 
funkcjonowania rynku i systemu 
finansowego; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania oraz ku rentowności; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
bezzwłocznego włączenia edukacji 
finansowej do krajowych programów 
nauczania; w związku z tym wspiera 
program „Erasmus” dla młodych 
przedsiębiorców, którego celem jest 
promowanie kultury przedsiębiorczości 
oraz rozwój jednolitego rynku i 
konkurencyjności;

Or. el
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Poprawka 86
Theodoros Skylakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca uwagę, że synergie między 
MŚP i mikroprzedsiębiorstwami mają 
kluczowe znaczenie dla maksymalizacji 
ich możliwości urzeczywistnienia 
ekonomii skali oraz zwiększenia ich 
konkurencyjności, zwłaszcza w czasach 
recesji gospodarczej;

Or. en

Poprawka 87
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że konieczne jest regularne 
informowanie przedsiębiorców i 
potencjalnych przedsiębiorców o 
inicjatywach szkoleniowych, finansowaniu 
UE i unijnych programach dla MŚP;

13. podkreśla, że konieczne jest regularne 
informowanie przedsiębiorców i 
potencjalnych przedsiębiorców o 
inicjatywach szkoleniowych, finansowaniu 
UE i unijnych programach dla MŚP; 
wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
krajowe organizacje MŚP były 
odpowiednio informowane o inicjatywach 
UE i propozycjach polityki; w tym 
kontekście podkreśla równie ważną rolę 
europejskich centrów informacji w 
świadczeniu usług dostosowanych do 
potrzeb przedsiębiorstw europejskich w 
celu zapewnienia dostępu zarówno do 
jednolitego rynku, jak i publicznych i 
prywatnych rynków zamówień w 
rozwijających się państwach trzecich;
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Or. en

Poprawka 88
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że konieczne jest regularne 
informowanie przedsiębiorców i 
potencjalnych przedsiębiorców o 
inicjatywach szkoleniowych, finansowaniu 
UE i unijnych programach dla MŚP;

13. podkreśla, że brak wiedzy o 
istniejących programach wspierających 
MŚP oraz o źródłach finansowania jest 
przeszkodą utrudniającą tworzenie i 
rozwój MŚP; uważa w związku z tym, że 
konieczne jest wprowadzenie systemu 
regularnego i uproszczonego 
informowania przedsiębiorców i 
potencjalnych przedsiębiorców o 
inicjatywach szkoleniowych, finansowaniu 
UE i unijnych programach dla MŚP;

Or. fr

Poprawka 89
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że konieczne jest regularne 
informowanie przedsiębiorców i
potencjalnych przedsiębiorców o 
inicjatywach szkoleniowych, finansowaniu 
UE i unijnych programach dla MŚP;

13. podkreśla, że konieczne jest regularne 
informowanie przedsiębiorców,
potencjalnych przedsiębiorców i banków o 
inicjatywach szkoleniowych, finansowaniu 
UE i unijnych programach dla MŚP;

Or. de

Poprawka 90
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że konieczne jest regularne 
informowanie przedsiębiorców i 
potencjalnych przedsiębiorców o 
inicjatywach szkoleniowych, finansowaniu 
UE i unijnych programach dla MŚP;

13. podkreśla, że konieczne jest regularne 
informowanie przedsiębiorców i 
potencjalnych przedsiębiorców o 
inicjatywach szkoleniowych, finansowaniu 
UE i unijnych programach dla MŚP na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym i że musimy wykorzystać 
wszystkie dostępne możliwości i środki 
takie jak Europejski Tydzień MŚP;

Or. el

Poprawka 91
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa grupę EBI do zwiększenia 
swoich wysiłków komunikacyjnych 
mających na celu promowanie 
programów finansowania w środowisku 
MŚP we współpracy z organizacjami 
zrzeszającymi MŚP;

Or. en

Poprawka 92
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę, że niezbędne jest 14. zwraca uwagę, że niezbędne jest 
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poradnictwo dla przedsiębiorców, którzy 
ogłosili upadłość;

poradnictwo dla przedsiębiorców, którzy 
ogłosili upadłość, w celu zaoferowania im 
drugiej szansy oraz odwiedzenia ich od 
niepodejmowania ryzyka;

Or. fr

Poprawka 93
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę, że niezbędne jest 
poradnictwo dla przedsiębiorców, którzy 
ogłosili upadłość;

14. zwraca uwagę, że niezbędne jest 
poradnictwo dla przedsiębiorców, którzy 
ogłosili upadłość, tak samo jak 
poradnictwo dotyczące zapobiegania 
upadłości, zważywszy na to, że 15% 
przedsiębiorstw jest likwidowanych z 
powodu upadłości; popiera ułatwienie i 
skrócenie procedur upadłościowych oraz 
zachęca do dawania tym przedsiębiorcom 
drugiej szansy;

Or. el

Poprawka 94
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. uważa, że potrzebne są specjalna 
strategia na rzecz rozpoczynania 
działalności oraz narzędzia finansowe 
umożliwiające realizację innowacyjnych 
projektów oraz rozwijanie kreatywności 
wśród młodych przedsiębiorców;

Or. el



AM\913931PL.doc 47/72 PE496.550v01-00

PL

Poprawka 95
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że kredytodawcy lepiej znają 
narzędzia kredytowe niż przedsiębiorcy, a 
przedsiębiorcy nie zawsze otwarcie 
rozmawiają z kredytodawcami o swoich 
biznesplanach i strategiach 
długoterminowych; podkreśla, że ten 
niedostatek informacji po obu stronach 
utrudnia dyskusję podczas starania się o 
kredyt; wzywa Komisję do 
rozpowszechnienia istniejących 
najlepszych praktyk dotyczących 
konkretnych rozwiązań w zakresie dialogu 
i wymiany informacji między 
kredytodawcami a przedsiębiorcami;

15. zauważa, że kredytodawcy lepiej znają 
narzędzia kredytowe niż przedsiębiorcy, a 
przedsiębiorcy nie zawsze otwarcie 
rozmawiają z kredytodawcami o swoich 
biznesplanach i strategiach 
długoterminowych; podkreśla, że ten 
niedostatek informacji po obu stronach 
utrudnia dyskusję podczas starania się o 
kredyt; wzywa Komisję do 
rozpowszechnienia istniejących 
najlepszych praktyk dotyczących 
konkretnych rozwiązań w zakresie dialogu, 
współpracy i wymiany informacji między 
kredytodawcami a przedsiębiorcami;
wzywa Komisję do wzmocnienia dialogu i 
współpracy między przedsiębiorcami i 
kredytodawcami;

Or. de

Poprawka 96
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że kredytodawcy lepiej znają 
narzędzia kredytowe niż przedsiębiorcy, a 
przedsiębiorcy nie zawsze otwarcie 
rozmawiają z kredytodawcami o swoich 
biznesplanach i strategiach 
długoterminowych; podkreśla, że ten 
niedostatek informacji po obu stronach 
utrudnia dyskusję podczas starania się o 

15. zauważa, że kredytodawcy zasadniczo
lepiej znają narzędzia kredytowe niż 
przedsiębiorcy, a przedsiębiorcy nie 
zawsze otwarcie rozmawiają z 
kredytodawcami o swoich biznesplanach i 
strategiach długoterminowych; podkreśla, 
że ten niedostatek informacji po obu 
stronach utrudnia dyskusję podczas 
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kredyt; wzywa Komisję do 
rozpowszechnienia istniejących 
najlepszych praktyk dotyczących 
konkretnych rozwiązań w zakresie dialogu 
i wymiany informacji między 
kredytodawcami a przedsiębiorcami;

starania się o kredyt; uznaje potrzebę MŚP 
skorzystania z dostosowanych do potrzeb 
usług doradztwa w zakresie możliwości 
kredytowania; wzywa Komisję do 
rozpowszechnienia istniejących 
najlepszych praktyk dotyczących 
konkretnych rozwiązań w zakresie dialogu 
i wymiany informacji między 
kredytodawcami a przedsiębiorcami;

Or. en

Poprawka 97
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. kredytodawcy powinni określić jasne 
i konkretne kryteria przejrzystego 
stosowania finansowania; kredytodawcy 
powinni umożliwić przedsiębiorcom 
zakwestionowanie negatywnej decyzji;

Or. en

Poprawka 98
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że kredytodawcy lepiej znają 
narzędzia kredytowe niż przedsiębiorcy, a 
przedsiębiorcy nie zawsze otwarcie 
rozmawiają z kredytodawcami o swoich 
biznesplanach i strategiach 
długoterminowych; podkreśla, że ten 
niedostatek informacji po obu stronach 
utrudnia dyskusję podczas starania się o 

15. zauważa, że kredytodawcy lepiej znają 
narzędzia kredytowe niż przedsiębiorcy;
podkreśla, że istnieje duża potrzeba 
dialogu i przekazywania informacji 
między kredytodawcami i 
przedsiębiorcami o swoich biznesplanach i 
strategiach długoterminowych; wzywa 
Komisję do rozpowszechnienia 
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kredyt; wzywa Komisję do 
rozpowszechnienia istniejących 
najlepszych praktyk dotyczących 
konkretnych rozwiązań w zakresie dialogu 
i wymiany informacji między 
kredytodawcami a przedsiębiorcami;

istniejących najlepszych praktyk 
dotyczących konkretnych rozwiązań w 
zakresie dialogu i wymiany informacji 
między kredytodawcami a 
przedsiębiorcami;

Or. en

Poprawka 99
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że kiedy kredytodawca 
odrzuca wniosek o kredyt musi on 
poinformować przedsiębiorcę o powodach 
odrzucenia wniosku oraz musi dać 
przedsiębiorcy możliwość odwołania się 
od tej decyzji; wzywa Komisję do 
opracowania jasnych wytycznych 
dotyczących przejrzystości;

16. podkreśla, że kiedy kredytodawca 
odrzuca wniosek o kredyt musi on 
poinformować przedsiębiorcę o powodach 
odrzucenia wniosku; wzywa Komisję do 
opracowania jasnych wytycznych 
dotyczących przejrzystości;

Or. en

Poprawka 100
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że kiedy kredytodawca 
odrzuca wniosek o kredyt musi on 
poinformować przedsiębiorcę o powodach 
odrzucenia wniosku oraz musi dać 
przedsiębiorcy możliwość odwołania się 
od tej decyzji; wzywa Komisję do 
opracowania jasnych wytycznych 
dotyczących przejrzystości;

16. podkreśla, że kiedy kredytodawca 
odrzuca w całości lub częściowo pełną 
kwotę wniosku o kredyt, musi on 
poinformować przedsiębiorcę w sposób 
konstruktywny o powodach odrzucenia 
wniosku oraz musi dać przedsiębiorcy 
możliwość odwołania się od tej decyzji; 
wzywa Komisję do opracowania jasnych 
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wytycznych dotyczących przejrzystości;

Or. en

Poprawka 101
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że kiedy kredytodawca 
odrzuca wniosek o kredyt musi on 
poinformować przedsiębiorcę o powodach 
odrzucenia wniosku oraz musi dać 
przedsiębiorcy możliwość odwołania się 
od tej decyzji; wzywa Komisję do 
opracowania jasnych wytycznych 
dotyczących przejrzystości;

16. podkreśla, że kiedy kredytodawca 
odrzuca wniosek o kredyt musi on 
poinformować przedsiębiorcę o powodach 
odrzucenia wniosku oraz musi dać 
przedsiębiorcy możliwość odwołania się 
od tej decyzji; wzywa Komisję do 
opracowania jasnych wytycznych 
dotyczących przejrzystości oraz, w 
stosownych przypadkach, do 
zaproponowania wiążących instrumentów 
prawnych służących osiągnięciu tego 
celu;

Or. en

Poprawka 102
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zauważa, że podwyższenie stopy 
procentowej może wiązać się ze 
zwiększeniem niecenowych warunków 
(zabezpieczenia i gwarancje);

Or. en
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Poprawka 103
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa, że przy udzielaniu kredytu 
MŚP kredytodawcy często zwracają się w 
uzupełnieniu zwykłej gwarancji bankowej 
o dodatkową gwarancję osobistą; ostrzega, 
że surowe przepisy w zakresie wymogów 
kapitałowych mogą zmuszać 
kredytodawców do zwracania się o 
dodatkowe gwarancje, co jest przeszkodą 
dla MŚP w dostępie do finansowania, oraz 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku mającego na celu ograniczenie ich 
stosowania;

18. zauważa, że przy udzielaniu kredytu 
MŚP kredytodawcy często zwracają się w 
uzupełnieniu zwykłej gwarancji bankowej 
o dodatkową gwarancję osobistą; zauważa, 
że podwyższenie stóp procentowych może
prowadzić do zwiększenia niecenowych 
warunków, w tym gwarancji osobistych, 
co jest przeszkodą dla MŚP w dostępie do 
finansowania, oraz wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku mającego na celu 
ograniczenie ich stosowania;

Or. en

Poprawka 104
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zauważa, że przy udzielaniu kredytu 
MŚP kredytodawcy często zwracają się w 
uzupełnieniu zwykłej gwarancji bankowej 
o dodatkową gwarancję osobistą; ostrzega, 
że surowe przepisy w zakresie wymogów 
kapitałowych mogą zmuszać 
kredytodawców do zwracania się o 
dodatkowe gwarancje, co jest przeszkodą 
dla MŚP w dostępie do finansowania, oraz 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku mającego na celu ograniczenie ich 
stosowania;

18. zauważa, że przy udzielaniu kredytu 
MŚP kredytodawcy często zwracają się w 
uzupełnieniu zwykłej gwarancji bankowej 
o dodatkową gwarancję osobistą; uważa, 
że surowe przepisy w zakresie wymogów 
kapitałowych nie powinny zmuszać 
kredytodawców do zwracania się o 
dodatkowe gwarancje, co jest przeszkodą 
dla MŚP w dostępie do finansowania, oraz 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku mającego na celu ograniczenie ich 
stosowania;

Or. en
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Poprawka 105
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla znaczenie wzmocnienia 
lokalnych systemów bankowych takich jak 
banki spółdzielcze i kasy pożyczkowe, a 
także banki rozwoju w celu stworzenia dla 
MŚP lepszych warunków finansowania;

Or. en

Poprawka 106
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa państwa członkowskie do 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
związanych z zakładaniem firmy oraz 
dotyczących całego okresu działalności
MŚP; podkreśla, że ważne jest 
zmniejszenie liczby dni potrzebnych do 
założenia nowej firmy; zwraca się do 
Komisji o przeanalizowanie najlepszych 
praktyk, które należałoby wdrożyć we 
wszystkich państwach członkowskich; 
wzywa Komisję do oceny możliwości 
wprowadzenia jednolitego numeru 
identyfikacyjnego dla MŚP, 
przechowywanego w jednej europejskiej 
bazie danych MŚP, włącznie z wszelkimi 
danymi finansowymi, co umożliwiłoby 
MŚP łatwiejsze składanie wniosków o 
udział w krajowych i unijnych programach 
oraz wniosków o krajowe i unijne 

19. wzywa państwa członkowskie do 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
związanych z zakładaniem firmy oraz 
dotyczących całego okresu działalności 
MŚP; podkreśla, że ważne jest 
zmniejszenie liczby dni potrzebnych do
założenia nowej firmy; zwraca się do 
Komisji o przeanalizowanie najlepszych 
praktyk, które należałoby wdrożyć we 
wszystkich państwach członkowskich; 
wzywa Komisję do oceny możliwości 
wprowadzenia jednolitego numeru 
identyfikacyjnego dla MŚP, 
przechowywanego w jednej europejskiej 
bazie danych MŚP, włącznie z wszelkimi 
danymi finansowymi, co umożliwiłoby 
MŚP łatwiejsze składanie wniosków o 
udział w krajowych i unijnych programach 
oraz wniosków o krajowe i unijne 
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dofinansowanie; dofinansowanie; zwraca uwagę, że w 
przypadku wprowadzenia takiego numeru 
identyfikacyjnego dla MŚP należy 
uwzględnić ryzyko szpiegostwa 
przemysłowego oraz zasady ochrony 
danych;

Or. de

Poprawka 107
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa państwa członkowskie do 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
związanych z zakładaniem firmy oraz 
dotyczących całego okresu działalności 
MŚP; podkreśla, że ważne jest 
zmniejszenie liczby dni potrzebnych do 
założenia nowej firmy; zwraca się do 
Komisji o przeanalizowanie najlepszych 
praktyk, które należałoby wdrożyć we 
wszystkich państwach członkowskich; 
wzywa Komisję do oceny możliwości 
wprowadzenia jednolitego numeru 
identyfikacyjnego dla MŚP, 
przechowywanego w jednej europejskiej 
bazie danych MŚP, włącznie z wszelkimi 
danymi finansowymi, co umożliwiłoby 
MŚP łatwiejsze składanie wniosków o 
udział w krajowych i unijnych programach 
oraz wniosków o krajowe i unijne 
dofinansowanie;

19. wzywa państwa członkowskie do 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
związanych z zakładaniem firmy oraz 
dotyczących całego okresu działalności 
MŚP; podkreśla, że ważne jest 
zmniejszenie liczby dni potrzebnych do 
założenia nowej firmy; zwraca się do 
Komisji o przeanalizowanie najlepszych 
praktyk, które należałoby wdrożyć we 
wszystkich państwach członkowskich; 
wzywa Komisję do oceny możliwości 
wprowadzenia jednolitego numeru 
identyfikacyjnego dla MŚP, 
przechowywanego w jednej europejskiej 
bazie danych MŚP, włącznie z wszelkimi 
danymi finansowymi, co umożliwiłoby 
MŚP łatwiejsze składanie wniosków o 
udział w krajowych i unijnych programach 
oraz wniosków o krajowe i unijne 
dofinansowanie; zwraca się do Komisji o 
monitorowanie i przedkładanie 
Parlamentowi Europejskiego rocznych 
sprawozdań w sprawie dostępu MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw do finansowania 
wspólnotowego, zawierających dane z 
podziałem na płeć;

Or. en
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Poprawka 108
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa państwa członkowskie do 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
związanych z zakładaniem firmy oraz 
dotyczących całego okresu działalności 
MŚP; podkreśla, że ważne jest 
zmniejszenie liczby dni potrzebnych do 
założenia nowej firmy; zwraca się do 
Komisji o przeanalizowanie najlepszych 
praktyk, które należałoby wdrożyć we 
wszystkich państwach członkowskich; 
wzywa Komisję do oceny możliwości 
wprowadzenia jednolitego numeru 
identyfikacyjnego dla MŚP, 
przechowywanego w jednej europejskiej 
bazie danych MŚP, włącznie z wszelkimi 
danymi finansowymi, co umożliwiłoby 
MŚP łatwiejsze składanie wniosków o 
udział w krajowych i unijnych programach 
oraz wniosków o krajowe i unijne 
dofinansowanie;

19. wzywa państwa członkowskie do 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
związanych z zakładaniem firmy oraz 
dotyczących całego okresu działalności 
MŚP, zważywszy na różnice występujące 
między poszczególnymi państwami w tej 
dziedzinie, które utrudniają 
urzeczywistnienie jednolitego rynku; 
podkreśla, że ważne jest zmniejszenie 
liczby dni potrzebnych do założenia nowej 
firmy; zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie najlepszych praktyk, 
które należałoby wdrożyć we wszystkich 
państwach członkowskich; wzywa Komisję 
do oceny możliwości wprowadzenia 
jednolitego numeru identyfikacyjnego dla 
MŚP, przechowywanego w jednej 
europejskiej bazie danych MŚP, włącznie z 
wszelkimi danymi finansowymi, co 
umożliwiłoby MŚP łatwiejsze składanie 
wniosków o udział w krajowych i unijnych 
programach oraz wniosków o krajowe i 
unijne dofinansowanie;

Or. el

Poprawka 109
Pervenche Berès

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. przyjmuje z zadowoleniem 
zaproponowane przez Komisję nowe 

21. przyjmuje z zadowoleniem 
zaproponowane przez Komisję nowe 



AM\913931PL.doc 55/72 PE496.550v01-00

PL

programy finansowania uwzględniające 
szczególny charakter MŚP; wzywa 
Komisję do dalszego rozwijania 
finansowania UE dostosowanego do 
potrzeb MŚP; podkreśla, że należy unikać 
rozdrobnienia finansowania oraz że 
finansowanie może być skuteczne 
wyłącznie wówczas, gdy jest w stanie 
pokryć istotną część zapotrzebowania 
danego MŚP;

programy finansowania uwzględniające 
szczególny charakter MŚP; zachęca 
Komisję do przeprowadzenia oceny 
skutków podwyższenia poziomu progu 
wartości kapitalizacji rynkowej, poniżej 
którego przedsiębiorstwo jest definiowane 
jako MŚP notowane na rynku 
regulowanym, mając na uwadze to, że 
prowadzi to do zwiększenia liczby MŚP 
kwalifikujących się do zaproponowanych 
przez Komisję nowych programów 
finansowania i środków wprowadzonych 
w celu przyciągania inwestycji; wzywa 
Komisję do dalszego rozwijania 
finansowania UE dostosowanego do 
potrzeb MŚP; podkreśla, że należy unikać 
rozdrobnienia finansowania oraz że 
finansowanie może być skuteczne 
wyłącznie wówczas, gdy jest w stanie 
pokryć istotną część zapotrzebowania 
danego MŚP;

Or. en

Poprawka 110
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. przyjmuje z zadowoleniem 
zaproponowane przez Komisję nowe 
programy finansowania uwzględniające 
szczególny charakter MŚP; wzywa 
Komisję do dalszego rozwijania 
finansowania UE dostosowanego do 
potrzeb MŚP; podkreśla, że należy unikać 
rozdrobnienia finansowania oraz że 
finansowanie może być skuteczne 
wyłącznie wówczas, gdy jest w stanie 
pokryć istotną część zapotrzebowania 
danego MŚP;

21. przyjmuje z zadowoleniem 
zaproponowane przez Komisję nowe 
programy finansowania uwzględniające 
szczególny charakter MŚP; wzywa 
Komisję do dalszego rozwijania 
finansowania UE dostosowanego do 
potrzeb MŚP; podkreśla, że należy unikać 
rozdrobnienia finansowania oraz że 
finansowanie może być skuteczne 
wyłącznie wówczas, gdy jest w stanie 
pokryć istotną część zapotrzebowania 
danego MŚP; uważa, że Komisja powinna 
udzielić obywatelom i MŚP więcej 
informacji o możliwościach otrzymania 
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finansowania na rzecz rozpoczęcia 
działalności gospodarczej;

Or. lv

Poprawka 111
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. przyjmuje z zadowoleniem 
zaproponowane przez Komisję nowe 
programy finansowania uwzględniające 
szczególny charakter MŚP; wzywa 
Komisję do dalszego rozwijania 
finansowania UE dostosowanego do 
potrzeb MŚP; podkreśla, że należy unikać 
rozdrobnienia finansowania oraz że 
finansowanie może być skuteczne 
wyłącznie wówczas, gdy jest w stanie 
pokryć istotną część zapotrzebowania 
danego MŚP;

21. przyjmuje z zadowoleniem 
zaproponowane przez Komisję nowe 
programy finansowania uwzględniające 
szczególny charakter MŚP; wzywa 
Komisję do dalszego rozwijania 
finansowania UE dostosowanego do 
potrzeb MŚP oraz dynamiki w różnych 
innowacyjnych i konkurencyjnych 
sektorach; podkreśla, że należy unikać 
rozdrobnienia finansowania oraz że 
finansowanie może być skuteczne 
wyłącznie wówczas, gdy jest w stanie 
pokryć istotną część zapotrzebowania 
danego MŚP;

Or. el

Poprawka 112
Syed Kamall

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa do szybkiego rozstrzygnięcia 
dyskusji na temat rozporządzenia UE 
dotyczącego funduszy venture capital w 
celu ułatwienia MŚP dostępu do 
finansowania venture capital;
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Or. en

Poprawka 113
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wyraża zdecydowane przekonanie, że 
kopertę finansową na rzecz instrumentów 
finansowania dłużnego i kapitałowego w 
ramach programów COSME i „Horyzont 
2020” należy znacznie zwiększyć, a także 
znacznie polepszyć dostęp do niej dla 
MŚP;

Or. en

Poprawka 114
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. z zadowoleniem przyjmuje nacisk 
położony na mikrofinanse i 
przedsiębiorczość społeczną; wzywa 
Komisję i EBI do dalszego rozwoju 
instrumentu mikrofinansowego Progress;

Or. en

Poprawka 115
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21a. jest zdania, że Komisja powinna 
przeanalizować sposoby usprawnienia 
funkcjonowania europejskiego rynku 
quasi-kapitałowego, a w szczególności 
finansowania typu mezzanine; zaleca, aby 
Komisja określiła sposób wzmocnienia w 
ramach EFI instrumentu na rzecz wzrostu 
typu mezzanine, a także sposób 
analizowania nowych produktów typu 
mezzanine, takich jak gwarancja dla 
kredytów typu mezzanine; zaleca ponadto 
udostępnianie danych i analiz 
dotyczących instrumentów finansowych, 
co pozwoli zmniejszać przeszkody, jakie 
napotykają pośrednicy finansowi, którzy 
chcieliby dokonać analizy unijnego rynku 
kredytów obejmujących kapitał typu 
mezzanine;

Or. en

Poprawka 116
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. apeluje o to, aby co najmniej 20% 
budżetu programu „Horyzont 2020” 
zostało przeznaczone na finansowanie 
innowacji w ramach MŚP, co można 
osiągnąć za pośrednictwem szeregu 
środków, od dotacji po finansowanie 
dłużne i kapitałowe; zwraca uwagę, że co 
najmniej jedną trzecią budżetu unijnego 
instrumentu finansowego „Horyzont 
2020” należy przeznaczyć na MŚP;

Or. en
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Poprawka 117
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. podkreśla, że o ile niektórzy tak 
zwani „aniołowie biznesu” mogą wnieść 
pozytywny wkład w finansowanie MŚP, 
europejskie polityki publiczne powinny 
promować raczej zwykłe finansowanie, a 
nie „anioły biznesu”; uważa, że 
korzystanie przez istniejące MŚP z 
pomocy „aniołów biznesu” można w 
znacznej mierze postrzegać jako 
konsekwencję braku zwykłego 
finansowania; ostrzega Komisję przed 
generowaniem nienależnych dochodów 
wynikających ze wspierania 
zaangażowania „aniołów biznesu”;
zwraca uwagę, że zewnętrzne źródła 
finansowania MŚP obejmują również 
fundusze hedgingowe i inne alternatywne 
fundusze, których nie można uznać za 
źródła finansowania, które można by 
promować; w związku z tym wzywa 
Komisję do przedstawienia jasnej i 
wyczerpującej definicji „aniołów 
biznesu”;

Or. en

Poprawka 118
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21c. zwraca się do Komisji o 
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przedstawienie komunikatu jasno 
określającego najlepsze praktyki 
dotyczące ram instytucjonalnych i zachęt 
do finansowania przedsiębiorczości 
społecznej i solidarności, a także 
spółdzielni, gdyż te formy MŚP odgrywają 
kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy 
(10% zatrudnienia ogółem) oraz w 
realizacji długoterminowych inwestycji;

Or. en

Poprawka 119
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zauważa, że polityka spójności, 
będąca głównym instrumentem 
inwestycyjnym na rzecz konwergencji i 
zrównoważonego rozwoju, jest jednym z 
dwóch najważniejszych kanałów 
wspierania MŚP przez UE; apeluje zatem 
do Komisji o dalsze ułatwianie MŚP 
dostępu do funduszy strukturalnych przez 
złagodzenie wymogów dla 
prefinansowanych projektów, 
zmniejszenie wymogów dotyczących 
współfinansowania, lepsze 
ukierunkowanie na różne typy MŚP, 
zniwelowanie różnic w finansowaniu 
między cyklami przetargowymi oraz 
budowanie potencjału w zakresie 
finansowania MŚP; popiera decyzję 
Komisji dotyczącą poprawy, zwiększenia i 
wzmocnienia wykorzystania i 
monitorowania instrumentów 
finansowych w ramach polityki spójności 
ukierunkowanej na MPŚ w przyszłych 
ramach regulacyjnych;

Or. en
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Poprawka 120
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony 
przez Komisję zamiar dokonania do 2013 
r. przeglądu ogólnego rozporządzenia w 
sprawie wyłączeń blokowych oraz kliku 
wytycznych dotyczących pomocy państwa;
podkreśla, że ogólne rozporządzenie w 
sprawie wyłączeń blokowych jest ważnym 
instrumentem mającym na celu 
promowanie tworzenia, rozwoju i 
ożywienia MŚP, zwłaszcza w obecnej 
sytuacji kryzysowej; podkreśla, że do 
instrumentów pomocy państwa, które w 
pierwszej kolejności powinny podlegać 
wyłączeniu grupowemu, zalicza się 
dotacje, kredyty, zaliczki zwrotne, środki 
polityki budżetowej i systemy gwarancji;

Or. en

Poprawka 121
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. podkreśla korzystną rolę wsparcia 
finansowego udzielanego przez federacje 
spółdzielni oraz potrzebę jego poparcia 
przez gwarancje państwowe w celu 
zwiększenia jego efektywności;

Or. en
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Poprawka 122
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
zoptymalizowania instrumentów 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
opartych na podziale ryzyka;

23. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie osiągnięte na posiedzeniu 
Rady Europejskiej w dniu 28 i 29 czerwca 
2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału 
EBI o 10 miliardów euro, co pozwoli 
grupie EBI zwiększyć swoją zdolność 
udzielania pożyczek w Unii w latach 
2012–2015 o ok. 60 miliardów euro oraz 
lewarować ok. 180 miliardów euro 
łącznych inwestycji, i w ten sposób spełnić 
oczekiwaną funkcję antycykliczną w 
ramach wspólnych wysiłków 
podejmowanych w celu ożywienia 
gospodarki europejskiej; z zadowoleniem 
przyjmuje priorytety EBI dotyczące 
udzielania kredytów, które konkretnie 
wskazują potrzebę powiększenia grupy 
partnerów bankowych udzielających 
kredyty MŚP, co ma na celu 
uwzględnienie nowych pośredników 
finansowych i niekonwencjonalnych;
podkreśla, że to nowe zobowiązanie nie 
może osłabiać równoległych wysiłków 
podejmowanych w celu wzmocnienia i 
udoskonalenia wspólnych instrumentów 
budżetowych EBI i Unii, 
wykorzystywanych do podziału ryzyka i 
udziałów kapitałowych; w związku z tym 
wzywa Komisję do wzmocnienia i 
zoptymalizowania instrumentów 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
opartych na podziale ryzyka;

Or. en

Poprawka 123
Jürgen Klute
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
zoptymalizowania instrumentów 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
opartych na podziale ryzyka;

23. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
zoptymalizowania instrumentów 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
opartych na podziale ryzyka; uważa, że 
działalność Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego polegająca na udzielaniu 
kredytów MŚP – jako główny 
ogólnoeuropejski instrument 
umożliwiający wdrożenie środków 
antycyklicznych – nie powinna podlegać 
warunkom rynkowym, jak stwierdzono w 
komunikacie Komisji;

Or. en

Poprawka 124
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
zoptymalizowania instrumentów 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
opartych na podziale ryzyka;

23. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
zoptymalizowania instrumentów 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
opartych na podziale ryzyka, co spowoduje 
ograniczenie biurokracji oraz przyspieszy 
zatwierdzanie wykorzystywania tych 
instrumentów i zwiększy jego skuteczność;

Or. lv

Poprawka 125
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
zoptymalizowania instrumentów 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
opartych na podziale ryzyka;

23. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
zoptymalizowania instrumentów 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
opartych na podziale ryzyka i programów 
finansowania MŚP w ramach funduszy 
strukturalnych; 

Or. el

Poprawka 126
Sylvie Goulard

Projekt rezolucji
Ustęp 23 – litera a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

a) przypomina Komisji, że pozyskiwanie 
kapitału własnego oraz emisja długu na 
rynkach akcji są dodatkowym źródłem 
finansowania i mogą również zwiększyć 
wiarygodność emitentów w oczach 
banków; podkreśla, że Komisja powinna 
uznać rolę, jaką rynki te obecnie 
odgrywają w unijnym środowisku 
finansowym, zwłaszcza w świetle nowych 
ograniczeń nałożonych na mocy pakietu 
Bazylea III/czwartej dyrektywy w sprawie 
wymogów kapitałowych i dyrektywy 
Wypłacalność II; zachęca Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków 
rozporządzenia finansowego, w tym 
regulacji ostrożnościowej, w odniesieniu 
do finansowania gospodarki w Europie.

Or. en

Poprawka 127
Sylvie Goulard
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Projekt rezolucji
Ustęp 23 – litera b) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

b) wzywa Komisję do zapewnienia 
odpowiednich i dostosowanych do potrzeb 
ram regulacyjnych dla emitentów z 
sektora MŚP, które to ramy nie będą dla 
nich kłopotliwe oraz przyczynią się do 
zdobycia zaufania inwestorów (zgodnie z 
europejskim prawodawstwem dotyczącym 
standardów rachunkowości, dyrektywą w 
sprawie prospektu emisyjnego, dyrektywą 
w sprawie przejrzystości, dyrektywą w 
sprawie nadużyć na rynku oraz MiFID)

Or. en

Poprawka 128
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję do wsparcia nowych 
sposobów finansowania takich jak 
platformy finansowania 
społecznościowego;

Or. en

Poprawka 129
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję do ustanowienia 
stałej europejskiej platformy gwarancji w 
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ramach Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego w celu ułatwienia MŚP 
dostępu do finansowania, co usprawni 
rozwój gwarancji lub produktów 
kredytowych opartych na gwarancjach 
europejskich oraz zmniejszy wymogi 
kapitałowe wobec banków i ekspozycję 
pośredników finansowych na ryzyko;

Or. en

Poprawka 130
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję do opracowania 
sposobów zwiększenia atrakcyjności 
dostosowanych do potrzeb rynków akcji z 
sektora MŚP zarówno dla inwestorów 
instytucjonalnych (takich jak m.in. 
fundusze hedgingowe, fundusze 
inwestycyjne, fundusze emerytalne, 
zakłady ubezpieczeń), jak i dla inwestorów 
prywatnych; mając na uwadze, że można 
by to osiągnąć poprzez wprowadzenie 
systemów opodatkowania przyjaźniejszych 
inwestorom, którzy przeznaczaliby część 
swoich inwestycji na MŚP, lub poprzez 
promowanie wykorzystywania przez MŚP
wyspecjalizowanych funduszy 
inwestycyjnych, na przykład we 
współpracy z EBI, lub poprzez wspieranie 
mechanizmów, za których pośrednictwem 
mała grupa MŚP, które działają już na 
rynku akcji i stosują ten sam rodzaj wagi 
ryzyka, mogłaby emitować wspólne 
obligacje o średnim i długim terminie 
zapadalności, co zwiększyłoby 
atrakcyjność tych rynków dla wszystkich 
inwestorów;

Or. en
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Poprawka 131
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję do podjęcia inicjatyw 
mających na celu zaangażowanie 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego 
w tworzenie i wzmacnianie niebankowych 
instytucji finansowych na rzecz rozwoju 
spółdzielni pracowniczych i socjalnych; w 
związku z tym uważa, że Europejski Bank 
Inwestycyjny i Europejski Fundusz 
Inwestycyjny powinny pełnić funkcję 
pośredników między sieciami spółdzielni z 
jednej strony a rynkami finansowymi, 
bankami i inwestorami instytucjonalnymi 
z drugiej strony, poprzez emitowanie 
dedykowanych instrumentów 
finansowych;

Or. en

Poprawka 132
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. zachęca EBI do dalszego bazowania 
na swojej inicjatywie mikrofinansowania 
projektów oraz do zwiększenia swojego 
wkładu w osiąganie priorytetowych celów 
polityki UE w dziedzinie włączenia 
społecznego;

Or. en
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Poprawka 133
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. przypomina o zobowiązaniu Rady 
Europejskiej do zwiększenia kapitału 
ustawowego EBI o 10 mld euro w ramach 
Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia; wzywa EBI do 
przeznaczenia większości dodatkowych 60 
mld euro zdolności udzielania pożyczek na 
finansowanie MŚP, zwłaszcza gdy 
rozdrobnienie sektora bankowego i 
zagrożenia właściwe dla poszczególnych 
krajów skutkują ograniczonymi 
możliwościami udzielania MŚP kredytów 
lub wzrostem ich kosztów, w celu 
stworzenia równych szans i sfinansowania 
wzrostu w przypadku pogorszenia 
warunków funkcjonowania sektora 
bankowego;

Or. en

Poprawka 134
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. podkreśla, że zasadnicza rola, jaką 
MŚP odgrywają w gospodarce Unii, 
sprawia, że w związku z tym w jeszcze 
większym stopniu będą się one 
przyczyniać do wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy w nadchodzących 
latach; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do niezwłocznego podjęcia 
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działań mających na celu stworzenie 
niezbędnej przestrzeni, potrzebnej MŚP do 
odpowiedniego finansowania własnej 
działalności oraz napędzania gospodarki 
Unii;

Or. en

Poprawka 135
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. wzywa Komisję do uwzględnienia 
zasad inwestowania odpowiedzialnego 
społecznie i środowiskowo jako środków 
umożliwiających osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju za 
pośrednictwem finansowania MŚP;

Or. en

Poprawka 136
Mojca Kleva

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. uznaje znaczenie powiększającego się 
sektora przedsiębiorstw społecznych, które 
w znacznym stopniu przyczyniają się do 
osiągnięcia celów strategii „Europa 
2020”; podkreśla, że dostęp do 
finansowania jest niezwykle ważny 
zarówno dla młodych przedsiębiorców, 
którzy zakładają swoje firmy, jak i dla 
przedsiębiorców pochodzących ze 
środowiska charakteryzującego się 
niekorzystną sytuacją społeczną lub 
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zatrudniających pracowników 
pochodzących z takiego środowiska;
wzywa Komisję i EBI do dalszej poprawy 
dostępu do odpowiedniego finansowania 
dla młodych przedsiębiorców i 
przedsiębiorstw społecznych oraz do 
uwzględnienia większej elastyczności przy 
definiowaniu wielkości i zasad udzielania 
dopasowanych kredytów, a także 
funkcjonowania systemów gwarancji na 
rzecz sektora gospodarki społecznej;

Or. en

Poprawka 137
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zauważa, że na rachunkach bankowych 
w niektórych państwach członkowskich są 
zgromadzone rekordowe kwoty 
oszczędności gospodarstw domowych; 
podkreśla, że uruchomienie tych 
oszczędności gospodarstw domowych
może ułatwić MŚP dostęp do finansowania 
i pobudzić gospodarkę UE; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
dotyczącego uruchomienia tych 
oszczędności np. poprzez wprowadzenie 
zachęt podatkowych w oparciu o najlepsze 
praktyki wypracowane w państwach 
członkowskich;

24. zauważa, że na rachunkach bankowych 
w niektórych państwach członkowskich są 
zgromadzone rekordowe kwoty 
oszczędności gospodarstw domowych, 
podczas gdy w innych państwach 
członkowskich depozyty zmniejszają się w 
wyniku kryzysu, ponieważ obywatele 
wykorzystują swoje oszczędności lub 
przenoszą swoje depozyty do banków w 
państwach członkowskich, które są 
najmniej dotknięte przez kryzys; 
podkreśla, że uruchomienie tych 
oszczędności gospodarstw domowych
powinno ułatwić MŚP transgraniczny 
dostęp do finansowania i pobudzić 
gospodarkę UE; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku dotyczącego 
uruchomienia tych oszczędności np. 
poprzez wprowadzenie zachęt 
podatkowych w oparciu o najlepsze 
praktyki wypracowane w państwach 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 138
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zauważa, że na rachunkach bankowych 
w niektórych państwach członkowskich są 
zgromadzone rekordowe kwoty 
oszczędności gospodarstw domowych; 
podkreśla, że uruchomienie tych 
oszczędności gospodarstw domowych 
może ułatwić MŚP dostęp do finansowania 
i pobudzić gospodarkę UE; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
dotyczącego uruchomienia tych 
oszczędności np. poprzez wprowadzenie 
zachęt podatkowych w oparciu o najlepsze 
praktyki wypracowane w państwach 
członkowskich;

24. zauważa, że na rachunkach bankowych 
w niektórych państwach członkowskich są 
zgromadzone rekordowe kwoty 
oszczędności gospodarstw domowych; 
podkreśla, że stworzenie właściwych ram 
zachęt dotyczących tych oszczędności 
gospodarstw domowych może ułatwić 
MŚP dostęp do finansowania i pobudzić 
gospodarkę UE; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku dotyczącego 
uruchomienia tych oszczędności np. 
poprzez wprowadzenie zachęt w oparciu o 
najlepsze praktyki wypracowane w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 139
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. zwraca się do EBC o sformułowanie 
minimalnych warunków swoich dłuższych 
operacji refinansujących w celu 
zapewnienia właściwej i skutecznej 
transmisji polityki pieniężnej wobec MŚP;

Or. en
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Poprawka 140
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. mając na uwadze, że Komisja 
powinna zaproponować warunki 
udzielania kredytów MŚP we wszystkich 
protokołach ustaleń zawieranych z 
państwami członkowskimi otrzymującymi 
pomoc finansową dla swojego sektora 
finansowego;

Or. en

Poprawka 141
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 24 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24c. zwraca się do EBC o 
przeanalizowanie, w jaki sposób powinien 
zmodyfikować swoją politykę akceptacji 
zabezpieczeń w odniesieniu do kredytów 
udzielanych MŚP w celu zwiększenia 
atrakcyjności tych kredytów;

Or. en


