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WSKAZÓWKI

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

1. stwierdza, że MŚP jako źródła zatrudnienia i innowacji są bardzo ważne dla europejskiej 
gospodarki; zwraca uwagę, że 23 mln MŚP zapewnia około 90 mln miejsc pracy w 
unijnym sektorze prywatnym, z czego 30% zapewniają mikroprzedsiębiorstwa, oraz że
85% wszystkich nowych miejsc pracy w latach 2002-2012 powstało w MŚP, zwłaszcza w 
nowych przedsiębiorstwach1; dostrzega w MŚP potencjał w zakresie promowania 
podwójnej edukacji zawodowej i systemu praktyk zawodowych i dalszego ich 
upowszechniania po to, aby pomóc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy i tym 
samym ograniczyć bezrobocie osób młodych;

2. stwierdza, że skoro państwa członkowskie mają zrealizować cele innowacyjnej, 
inteligentnej i włączającej Europy zawarte w strategii UE 2020, trzeba wziąć pod uwagę 
MŚP i mikroprzedsiębiorstwa oraz ułatwić ich zakładanie, jako że mają one olbrzymi 
potencjał w zakresie tworzenia zatrudnienia, w szczególności młodych ludzi, a przez to 
zmniejszania ubóstwa i wykluczenia społecznego; zauważa, że samozatrudnienie i
założenie mikroprzedsiębiorstwa może być dobrym i elastycznym rozwiązaniem, 
zwłaszcza dla kobiet;

3. podkreśla, że MŚP są głównymi czynnikami przy łączeniu celów z zakresu innowacji i 
zrównoważonego rozwoju, potrzebują jednak stabilnych, długoterminowych i ambitnych 
ram regulacyjnych jako warunku wstępnego, aby w pełni wykorzystywać potencjał 
zatrudnienia zrównoważonej gospodarki; dlatego też wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustalenia norm środowiska i zachęt finansowych w długim okresie i do 
zapewniania w ten sposób pewnych warunków do inwestowania;

4. stwierdza, że MŚP odgrywają istotną rolę w osiąganiu stabilności społecznej, spójności 
społecznej i integracji, w szczególności w obszarach, w których trzeba się mierzyć z 
negatywnymi skutkami zmian demograficznych; wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wspierania MŚP w tworzeniu sprzyjającego pracownikom środowiska pracy, w którym 
przestrzega się norm prawa pracy, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, co przyczynia 
się do zwalczania ubóstwa i zwiększania dobrobytu społecznego;

5. podkreśla, że mimo inwestycji ze strony UE wciąż istnieją poważne bariery dla zakładania 
i rozwoju MŚP, takie jak ograniczony dostęp do źródeł finansowania i kredytów, brak 
przejrzystości i jawności przy wdrażaniu funduszy UE w państwach członkowskich, 
koszty finansowania, uciążliwe regulacje prawne, ograniczony dostęp do rynków 

                                               
1

Komisja Europejska (przedsiębiorstwa i przemysł): „Wyniki i polityka państw członkowskich w dziedzinie 
konkurencyjności – wzmacnianie konkurencyjności, edycja 2011”, 
(Komunikat Komisji zatytułowany „Polityka przemysłowa – Poprawa konkurencyjności” (COM(2011) 0642 
final), oraz 
Dokument roboczy służb Komisji: „„Wyniki i polityka państw członkowskich w dziedzinie konkurencyjności w 
2011 r.” (SEC(2011) 1187)), sekcja 3.4.4: Wyzwania dla MŚP, s. 39.
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eksportowych i niska zdolność do ich rozwijania, średnia długość terminów płatności i 
niedobór wykwalifikowanej siły roboczej; podkreśla, że przedsiębiorcy, w szczególności 
kobiety, często nie otrzymują potrzebnego im wsparcia, i w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie do tego, aby zastosowały politykę ułatwiającą dostęp do kredytów 
na zakładanie i rozwój MŚP;

6. podkreśla, że ograniczenie obciążeń administracyjnych nie może prowadzić do 
złagodzenia zasad BHP i zmniejszenia ochrony pracowników; zauważa jednak, że 
procedury administracyjne i ryzyko finansowe mogą powodować stres i inne negatywne 
skutki dla zdrowia pracowników i właścicieli MŚP i mikroprzedsiębiorstw; z tego 
względu podkreśla, jak ważne jest zapewnienie tego, aby dobierać proporcjonalne środki, 
które nie odstraszałyby od zakładania i rozwijania MŚP i mikroprzedsiębiorstw;

7. podkreśla znaczenie konsultacji z partnerami społecznymi przy planowaniu środków 
mających na celu wzmacnianie i wspieranie MŚP na szczeblu poszczególnych państw 
członkowskich;

8. przyjmuje z zadowoleniem wsparcie dla MŚP w formie takich inicjatyw, jak program na 
rzecz przemian i innowacji społecznych (PSCI), program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz MŚP (COSME), a także „Horyzont 2020”, które poza innymi 
korzyściami oferują pracownikom z MŚP i mikroprzedsiębiorstw możliwość pogłębiania 
swoich kompetencji i wiedzy; podkreśla, że tego typu środki nie mogą prowadzić do 
wzrostu biurokracji, ale muszą wnosić wartość dodaną dla UE, cechować się korzystną 
relacją wartości do ceny oraz stanowić dopełnienie inicjatyw państw członkowskich;

9. podkreśla konieczność przyjęcia i zastosowania kompleksowych środków 
upraszczających, w tym środków upraszczających procedurę zwrotu środków, co 
ułatwiłoby MŚP uczestnictwo w programach finansowanych przez UE;

10. podkreśla, że należy ułatwiać dostęp do mikrokredytów w ramach europejskiego 
instrumentu mikrofinansowania zakładania i i dalszy rozwój tego instrumentu w ramach 
programu na rzecz przemian społecznych i innowacji na lata 2014–2020 oraz wspierać 
rozwój EFS w przyszłości, tak by umożliwić w szczególności założycielom 
mikroprzedsiębiorstw z grup społecznych znajdujących się w niekorzystnym położeniu 
dostęp do odpowiednich instrumentów finansowych; wzywa w tym kontekście Komisję 
do uwzględniania specjalnych wskazówek dla spółdzielni w instrumentach finansowych 
zarządzanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny;

11. podkreśla konieczność wsparcia MŚP, by zachęcać do inwestowania w innowacyjne 
projekty, tworzące dogodne warunki dla współpracy transgranicznej, tak aby tworzyć 
nowe, trwałe miejsca pracy; podkreśla w związku z tym niezmienną konieczność 
dostosowywania się MŚP do zwiększających się wymagań jednolitego rynku i 
zachowywania konkurencyjności w skali międzynarodowej oraz że należy ułatwić im 
dostęp do nowych rynków, rynków państw trzecich i rynków zamówień publicznych, w 
szczególności w krajach rozwijających się;

12. podkreśla zasadę „najpierw myśl na małą skalę”; dostrzega korzyści płynące z handlu 
elektronicznego, który otwiera możliwości przed MŚP w zakresie dostępu do jednolitego 
rynku i redukcji kosztów; wzywa Komisję do tego, aby przedsięwzięła środki mające na 
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celu zapewnienie tego, aby Europejskie Obserwatorium Przedsiębiorstw objęło swoimi 
pracami także przedsiębiorstwa gospodarki społecznej;

13. podkreśla konieczność ograniczenia kosztów ponoszonych przez MŚP, w tym czasu 
potrzebnego na procedury administracyjne: rozwój e-administracji i punktów 
kompleksowej obsługi umożliwi MŚP ograniczenie czasu poświęcanego na procedury 
administracyjne i stworzy im nowe możliwości biznesowe; zauważa, że większy dostęp 
do rynków zamówień publicznych może pomóc MŚP uwolnić ich potencjał w zakresie 
tworzenia miejsc pracy i rozwoju w celu osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”; 
zauważa, że e-administracja może zostać wykorzystana do umożliwienia dostępu do 
wszystkich istotnych informacji dotyczących przestrzegania prawa pracy i przepisów 
podatkowych, a także do udostępniania informacji dotyczących możliwości uzyskania 
finansowania i wsparcia dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw na szczeblu europejskim, 
krajowym i regionalnym;

14. zauważa, że w przypadku transgranicznego świadczenia usług punkty kompleksowej 
obsługi w ramach współpracy z partnerami społecznymi mogą również szczegółowo 
informować o panujących w kraju docelowym świadczenia usług warunkach pracy;

15. zauważa, że brak odpowiedniej infrastruktury na obszarach wiejskich, np. dostępu do 
szerokopasmowego internetu, jest poważnym utrudnieniem w zapewnianiu zatrudnienia i 
wzrostu, zwłaszcza dla MŚP, mikroprzedsiębiorstw, samodzielnych podmiotów i 
założycieli przedsiębiorstw, które to rodzaje przedsiębiorstw mogłyby z drugiej strony 
czerpać korzyści z posiadania siedzib poza miastami i w miejscach o niższych czynszach;

16. zwraca uwagę, że koszty związane z zachowaniem zgodności z przepisami mogą obciążać 
w nieproporcjonalny sposób MŚP, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa, oraz że te koszty 
mogą stanowić istotną przeszkodę na drodze do rozbudowy przedsiębiorstwa i 
zwiększania możliwości zatrudniania i utrzymywania pracowników; zachęca państwa 
członkowskie do wzięcia powyższego pod uwagę przy przeglądach krajowych systemów 
podatkowych i zabezpieczenia społecznego;

17. państwa członkowskie nie powinny być zniechęcane do stosowania standardów na 
szczeblu krajowym, wykraczających poza minimalne standardy stosowane na szczeblu
UE; zdecydowanie podkreśla to, że trzeba stale dbać o równowagę pomiędzy korzyściami 
dla gospodarki i przedsiębiorstw a kosztami; podkreśla w szczególności, że należy brać 
pod uwagę, iż wysoka jakość środowiska pracy i miejsc pracy w Europie mają tendencję 
do obniżania kosztów opieki zdrowotnej, skracania czasu nieobecności spowodowanej 
wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi lub inwalidztwem, oraz że zwiększenie 
produktywności i wzrostu może także wpłynąć na krajowe budżety i trwałość systemów 
ubezpieczeń społecznych;

18. wzywa, by w ramach kompleksowej kontroli sprawności zidentyfikować obszary, w 
których występują nadmierne obciążenia, niespójności lub nieefektywne przepisy, które 
wywierają negatywny wpływ na MŚP; apeluje do Komisji o zapewnienie tego, aby cele w 
zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i równouprawnienia oraz przepisów socjalnych 
zostały spełnione;

19. podkreśla, że ograniczenie obciążeń administracyjnych nie powinno prowadzić do tego, 
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że MŚP i mikroprzedsiębiorstwa w sposób niewystarczający wdrożą normy MOP i agendę 
MOP na rzecz godnej pracy;

20. odnotowuje uwzględnienie wymiaru mikroprzedsiębiorstw we wzmocnionym teście MŚP 
(zob. COM(2011)0803), dzięki któremu regularnie oceniane są wszystkie dostępne 
możliwości, takie jak wyłączenie z zakresu proponowanych przepisów niektórych 
uciążliwych uregulowań unijnych, dostosowane przepisy, przedłużone okresy przejściowe 
lub ułatwienia; podkreśla, że nowe regulacje dotyczące zatrudnienia i zabezpieczenia 
społecznego, które zdadzą ulepszony test MŚP, powinny być stosowane w najprostszej 
formie, co zapewni zgodność z prawodawstwem europejskim w sprawie BHP, przy 
jednoczesnym utrzymaniu jak najmniejszych obciążeń administracyjnych, na poziomie 
niezbędnym do spełnienia standardów ustanowionych krajowymi tradycjami i 
zwyczajami; wzywa państwa członkowskie do starannego uwzględnienia założonego celu 
w zakresie ustawodawstwa dotyczącego zatrudnienia i skutków wprowadzenia 
dodatkowych wymogów, które zgodnie z prawodawstwem UE nie są niezbędne;

21. stwierdza, że internacjonalizacja MŚP może przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia w 
UE, i podkreśla, że internacjonalizacja jest procesem i że, aby osiągnąć sukces, MŚP 
potrzebują wsparcia nie tylko na rynkach państw trzecich, ale także na płaszczyźnie 
lokalnej; podkreśla, że należy również unikać przeszkód administracyjnych i 
biurokratycznych oraz że wszystkie inicjatywy UE muszą być zgodne z zasadą 
pomocniczości i stanowić jednoznaczną wartość dodaną;

22. zaleca Komisji i państwom członkowskim ulepszenie istniejących ram dotyczących 
przedsiębiorstw, aby lepiej wykorzystywać potencjał tworzenia nowych i trwałych miejsc 
pracy; podkreśla konieczność wyeliminowania przeszkód administracyjnych przy 
zatrudnianiu pracowników z innych państw członkowskich przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa; wzywa państwa członkowskie do zapewniania wszystkich informacji 
przedsiębiorcom, którzy chcą inwestować i tworzyć miejsca pracy w danym państwie 
członkowskim, w jednym miejscu, przy jednoczesnym utrzymaniu europejskiego modelu 
społecznego.
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