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Poprawka 1
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. uwzględniając art. 3 TUE, zgodnie 
z którym celem Unii jest zapewnienie 
społecznej gospodarki rynkowej 
o wysokiej konkurencyjności zmierzającej 
do pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego;

Or. de

Poprawka 2
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp -1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. uwzględniając artykuły 151 i 153 
TFUE, zgodnie z którymi Unia 
Europejska i państwa członkowskie mają 
na celu między innymi poprawę 
warunków życia i pracy, tak aby 
umożliwić ich wyrównanie 
z jednoczesnym zachowaniem postępu, 
w szczególności w obszarze środowiska 
pracy w celu zapewnienia ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;

Or. de

Poprawka 3
Ramona Nicole Mănescu
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Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. stwierdza, że w MŚP jest 
zatrudnionych około 75 milionów ludzi 
oraz że 85% wszystkich nowych miejsc 
pracy w UE pomiędzy 2002 a 2010 r. 
powstało w MŚP, zwłaszcza w nowych 
przedsiębiorstwach;

Or. en

Poprawka 4
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. dostrzega w MŚP szczególny potencjał 
w zakresie promowania podwójnej 
edukacji zawodowej i dalszego jej 
upowszechniania po to, aby ułatwić jak 
największej liczbie młodych ludzi wejście 
na rynek pracy i tym samym ograniczyć 
bezrobocie osób młodych;

Or. de

Poprawka 5
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. stwierdza, że MŚP jako pracodawcy 
i źródła innowacji są bardzo ważne dla 
europejskiej gospodarki;
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Or. en

Poprawka 6
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. potwierdza, że osiągnięcie celów 
strategii „Europa 2020” wymaga 
uwzględnienia MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw przez państwa 
członkowskie;

2. potwierdza, że osiągnięcie celów 
strategii „Europa 2020” wymaga 
uwzględnienia MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw przez państwa 
członkowskie; w strategii „Europa 2020” 
dąży się do zwiększenia zatrudnienia 
wśród kobiet, a zwłaszcza wśród matek; 
niezależność i założenie własnego 
niewielkiego przedsiębiorstwa może być 
dobrą i elastyczną alternatywą, 
w szczególności mając na uwadze to, że 
kobiety, które zdecydują się na 
samodzielną działalność, rzadziej od 
mężczyzn ponoszą porażkę;

Or. de

Poprawka 7
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. potwierdza, że osiągnięcie celów 
strategii „Europa 2020” wymaga 
uwzględnienia MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw przez państwa 
członkowskie;

2. wskazuje, że osiągnięcie celów strategii 
„Europa 2020” wymaga uwzględnienia 
MŚP i mikroprzedsiębiorstw przez państwa 
członkowskie, zwłaszcza że MŚP 
i mikroprzedsiębiorstwa mają duży 
potencjał w zakresie osiągania celów 
strategii „Europa 2020”, w szczególności 
celów dotyczących pełnego zatrudnienia, 
zatrudnienia osób młodych, ograniczenia 
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ubóstwa i wykluczenia społecznego;

Or. de

Poprawka 8
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. potwierdza, że osiągnięcie celów 
strategii „Europa 2020” wymaga 
uwzględnienia MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw przez państwa 
członkowskie;

2. potwierdza, że osiągnięcie celów 
strategii „Europa 2020” przez państwa 
członkowskie wymaga wspierania 
zakładania MŚP i mikroprzedsiębiorstw 
i ich rozwoju przez pierwsze pięć lat;

Or. fr

Poprawka 9
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

potwierdza, że osiągnięcie celów strategii 
„Europa 2020” wymaga uwzględnienia
MŚP i mikroprzedsiębiorstw przez 
państwa członkowskie;

2. potwierdza, że osiągnięcie celów 
strategii „Europa 2020” przez państwa 
członkowskie wymaga uczynienia z MŚP 
i mikroprzedsiębiorstw priorytetu każdego 
środka, który ma wpływać pozytywnie na 
dany obszar, gospodarkę czy wspólnotę;

Or. it

Poprawka 10
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 2



AM\904304PL.doc 7/34 PE491.123v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

2. potwierdza, że osiągnięcie celów 
strategii „Europa 2020” wymaga 
uwzględnienia MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw przez państwa 
członkowskie;

2. potwierdza, że osiągnięcie celów 
strategii „Europa 2020” w zakresie 
innowacyjnej, inteligentnej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu Europy wymaga 
uwzględnienia MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw przez państwa 
członkowskie;

Or. de

Poprawka 11
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. 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;

Or. de

Poprawka 12
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2b. 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; 
w związku z tym 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;

Or. de

Poprawka 13
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że do barier napotykanych 
podczas zakładania i rozwoju MŚP można 
zaliczyć utrudniony dostęp do źródeł 
finansowania, koszty finansowania,
uciążliwe regulacje prawne, pośrednie 
koszty pracy, utrudniony dostęp do rynków 
eksportowych i niską zdolność do ich 
rozwijania, średnią długość terminów 
płatności i niedobór wykwalifikowanej siły 
roboczej;

3. podkreśla, że do barier napotykanych 
podczas zakładania i rozwoju MŚP można 
zaliczyć ograniczony dostęp do źródeł 
finansowania i kredytów, brak 
przejrzystości i jawności przy wdrażaniu 
funduszy UE w państwach członkowskich, 
uciążliwe regulacje prawne, utrudniony 
dostęp do rynków eksportowych i niską 
zdolność do ich rozwijania, średnią 
długość terminów płatności i niedobór 
wykwalifikowanej siły roboczej;
podkreśla, że zwłaszcza kobiety jako osoby 
rozpoczynające działalność gospodarczą 
nie otrzymują w wielu programach 
wystarczającego wsparcia, aby 
zrealizować swoje zamierzenia; w związku 
z tym wzywa państwa członkowskie do 
rozwijania programów wspierania 
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rozpoczynania działalności, które byłyby 
dostosowane do specyfiki zakładania 
działalności przez kobiety (małe 
przedsiębiorstwa, niewielkie zasoby 
kapitału początkowego, niewielka 
gotowość do podejmowania ryzyka);

Or. de

Poprawka 14
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że do barier napotykanych 
podczas zakładania i rozwoju MŚP można 
zaliczyć utrudniony dostęp do źródeł 
finansowania, koszty finansowania, 
uciążliwe regulacje prawne, pośrednie 
koszty pracy, utrudniony dostęp do 
rynków eksportowych i niską zdolność do 
ich rozwijania, średnią długość terminów 
płatności i niedobór wykwalifikowanej siły 
roboczej;

3. podkreśla, że należy wspierać i ułatwiać 
zakładanie i rozwój MŚP poprzez 
umożliwienie dostępu do źródeł 
finansowania, w szczególności poprzez 
ułatwienie dostępu do mikrokredytów 
w ramach europejskiego instrumentu 
mikrofinansowania i dalszy rozwój tego 
instrumentu w ramach programu na rzecz 
przemian społecznych i innowacji na lata 
2014–2020;

Or. de

Poprawka 15
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że do barier napotykanych 
podczas zakładania i rozwoju MŚP można 
zaliczyć utrudniony dostęp do źródeł 
finansowania, koszty finansowania, 
uciążliwe regulacje prawne, pośrednie 
koszty pracy, utrudniony dostęp do rynków 

3. podkreśla, że mimo inwestycji UE 
zakładanie i rozwój MŚP nadal jest bardzo 
utrudnione, w szczególności ze względu 
na dostęp do źródeł finansowania, koszty 
finansowania, uciążliwe regulacje prawne, 
pośrednie koszty pracy, utrudniony dostęp 



PE491.123v01-00 10/34 AM\904304PL.doc

PL

eksportowych i niską zdolność do ich 
rozwijania, średnią długość terminów 
płatności i niedobór wykwalifikowanej siły 
roboczej;

do rynków eksportowych i niską zdolność 
do ich rozwijania, średnią długość 
terminów płatności i niedobór 
wykwalifikowanej siły roboczej;

Or. it

Poprawka 16
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że do barier napotykanych 
podczas zakładania i rozwoju MŚP można 
zaliczyć utrudniony dostęp do źródeł 
finansowania, koszty finansowania, 
uciążliwe regulacje prawne, pośrednie 
koszty pracy, utrudniony dostęp do rynków 
eksportowych i niską zdolność do ich 
rozwijania, średnią długość terminów 
płatności i niedobór wykwalifikowanej siły 
roboczej;

3. podkreśla, że do barier napotykanych 
podczas zakładania i rozwoju MŚP można 
zaliczyć utrudniony dostęp do źródeł 
finansowania, koszty finansowania, 
uciążliwe regulacje prawne, pośrednie 
koszty pracy, utrudniony dostęp do rynków 
eksportowych i niską zdolność do ich 
rozwijania, średnią długość terminów 
płatności i niedobór wykwalifikowanej siły 
roboczej; w związku z tym wzywa państwa 
członkowskie do tego, aby zastosowały 
środki ułatwiające dostęp do kredytów na 
zakładanie i rozwój MŚP;

Or. it

Poprawka 17
Anthea McIntyre

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla wagę zapewnienia tego, aby 
osoby, które pracują w MŚP 
i mikroprzedsiębiorstwach, były 
odpowiednio chronione; zauważa jednak, 
że potrzeby MŚP i mikroprzedsiębiorstw ze 
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względu na ich niewielkie rozmiary 
znacznie różnią się od potrzeb organizacji 
i przedsiębiorstw międzynarodowych; 
z tego względu podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie tego, aby dobierać 
proporcjonalne środki, które nie 
odstraszałyby od zakładania i rozwijania 
MŚP i mikroprzedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 18
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że regulacje dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w miejscu pracy, jak również te dotyczące 
ochrony pracowników, nie mogą być 
klasyfikowane jako obciążenia; wzywa 
Komisję do tego, by upraszczała zbyt 
skomplikowane procedury 
administracyjne, a jednocześnie zawsze 
zapewniała bezpieczeństwo i ochronę 
zdrowia w miejscu pracy, jak również 
zapewniała to, aby MŚP korzystały 
z wiedzy i zasobów pozwalających na 
właściwe zarządzanie otoczeniem pracy; 
wsparcie to mogłoby obejmować: 
rozpowszechnianie najlepszych praktyk, 
doskonalenie zawodowe pracowników, 
tworzenie prostych narzędzi oceny ryzyka 
i wytycznych w tym zakresie, zapewnianie 
dostępu na przystępnych warunkach do 
usług o wysokiej jakości, udzielanie 
zachęt finansowych itp.;

Or. en
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Poprawka 19
Phil Bennion, Philippe De Backer, Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że procedury 
administracyjne i ryzyko finansowe często 
powodują stres i inne negatywne skutki 
dla zdrowia pracowników i właścicieli 
MŚP i mikroprzedsiębiorstw; podkreśla 
konieczność zapewnienia tego, aby 
regulacje dotyczące zatrudnienia i spraw 
socjalnych przyczyniały się do 
poprawiania sytuacji przedsiębiorców 
i ich pracowników bez tworzenia 
dodatkowych trudności na drodze do ich 
sukcesu;

Or. en

Poprawka 20
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. nalega na to aby, ograniczenie 
obciążeń administracyjnych nie 
prowadziło do zmniejszenia ochrony 
pracowników i nie wpłynęło negatywnie 
na warunki pracy i prawa pracowników;

Or. en

Poprawka 21
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. jest przekonany, że MŚP powinny 
wspierać inicjatywy dotyczące uczenia się 
przez całe życie i powinny ułatwiać dostęp 
do kształcenia w czasie pracy, a także 
powinny lepiej dostosowywać się do 
potrzeb pracowników poprzez 
indywidualne programy nauczania 
i przejście na kształcenie oparte na 
kompetencjach, modularyzację lub 
telenauczanie;

Or. en

Poprawka 22
Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. ubolewa w tym kontekście nad 
skutkami środków oszczędnościowych 
stosowanych przez różne państwa 
członkowskie oraz nad ich negatywnym 
wpływem na przetrwanie wielu MŚP, 
wynikającym np. z ograniczenia wydatków 
konsumenckich wiążącym się z cięciami 
budżetowymi, zwiększenia pośrednich 
obciążeń podatkowych, które w większym 
stopniu wpływają na sytuację mało 
i średnio zarabiających itd.;

Or. en

Poprawka 23
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do sięgnięcia po środki, 
które ułatwiłyby MŚP dostęp do 
finansowania. MŚP są głównym motorem 
wzrostu i tworzenia miejsc pracy, 
zwłaszcza w krajach takich jak Grecja, 
które są pogrążone w głębokiej recesji;

Or. el

Poprawka 24
Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. ponownie podkreśla swoje 
zdecydowane zaangażowanie na rzecz 
zapewnienia pełni praw związków 
zawodowych, w tym prawa uznania 
związku zawodowego i prawa do strajku, 
wszystkim pracownikom, bez względu na 
wielkość przedsiębiorstwa, w którym 
pracują, ze względu na to, że jest to 
najlepsza gwarancja przestrzegania 
warunków pracy i płacy;

Or. en

Poprawka 25
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia inicjatyw mających na celu 
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ograniczenie biurokratycznych obciążeń, 
które hamują rozwój MŚP; wskazuje przy 
tym jednak na to, że inicjatywy te nie 
mogą mieć negatywnego wpływu na 
zapewnianie minimalnych standardów 
pracy, zwłaszcza w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa;

Or. el

Poprawka 26
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 3c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla znaczenie konsultacji 
z partnerami społecznymi przy 
planowaniu środków mających na celu 
wzmacnianie i wspieranie MŚP na 
szczeblu poszczególnych państw 
członkowskich;

Or. el

Poprawka 27
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. 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”; 
podkreśla, że tego typu środki nie mogą 
prowadzić do wzrostu biurokracji, ale 
muszą wnosić wartość dodaną dla UE, 

4. 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” 
oraz przyszłe rozporządzenie w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego; 
podkreśla, że państwa członkowskie nie 
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cechować się korzystną relacją wartości 
do ceny oraz stanowić dopełnienie 
inicjatyw państw członkowskich;

mogą powodować wzrostu biurokracji 
przede wszystkim po to, aby umożliwić 
założycielom mikroprzedsiębiorstw z grup
społecznych znajdujących się 
w niekorzystnym położeniu oraz 
przedsiębiorcom gospodarki społecznej 
dostęp do odpowiednich instrumentów 
finansowania; wzywa w tym kontekście 
Komisję do uwzględniania specjalnych 
wskazówek dla spółdzielni 
w instrumentach finansowych 
zarządzanych przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny;

Or. de

Poprawka 28
Anthea McIntyre

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. 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”; 
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;

4. 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;

Or. en
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Poprawka 29
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca się do państw członkowskich 
o podjęcie niezbędnych działań w celu 
umożliwienia dostępu do funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności, 
a także wykorzystania przyznanych kwot 
na programy dotyczące kształcenia 
zawodowego, tak aby dalej wspierać MŚP;

Or. de

Poprawka 30
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla konieczność przyjęcia 
i zastosowania kompleksowych środków 
upraszczających, w tym środków 
upraszczających procedurę zwrotu 
środków, co ułatwiłoby MŚP uczestnictwo 
w programach finansowanych przez UE;

Or. en

Poprawka 31
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla konieczność zastosowania 
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środków wspierających inwestycje 
w innowacyjne projekty, tworzących 
dogodne warunki dla współpracy 
transgranicznej oraz wspierających 
innowacje i przedsiębiorczość;

Or. it

Poprawka 32
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla niezmienną konieczność 
dostosowywania się MŚP do 
zwiększających się wymagań jednolitego 
rynku i zachowywania konkurencyjności 
w skali międzynarodowej; podkreśla także 
konieczność zastosowania środków, które 
zwiększą możliwości MŚP w zakresie 
dostępu do nowych rynków oraz 
zamówień publicznych;

Or. it

Poprawka 33
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. 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;

5. odnosi się do zasady „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;
wyjaśnia, że ta zasada nie oznacza 
nadania niższej rangi obywatelom, 
pracownikom i konsumentom w Europie, 
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lecz nadaje ich interesom taką samą wagę 
jak interesom MŚP;

Or. de

Poprawka 34
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. 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;

5. 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 celu 
zapewnienie tego, aby Europejskie 
Obserwatorium Przedsiębiorstw objęło 
swoimi badaniami także przedsiębiorstwa 
gospodarki społecznej;

Or. de

Poprawka 35
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. 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;

5. ponownie podkreśla znaczenie zasady
„najpierw myśl na małą skalę”; dostrzega 
możliwe korzyści płynące z handlu 
elektronicznego, który otwiera możliwości 
przed MŚP w zakresie dostępu do 
jednolitego rynku i redukcji kosztów;
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Or. it

Poprawka 36
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę na to, że UE i państwa 
członkowskie muszą zwiększyć wsparcie 
na rzecz MŚP, aby ułatwić im dostęp do 
rynków państw trzecich i rynków 
zamówień publicznych, w szczególności 
w krajach rozwijających się;

Or. fr

Poprawka 37
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla konieczność promowania 
i wspierania działań gospodarczych MŚP 
na rynkach zagranicznych, zarówno na 
terytorium UE, jak i poza nim w celu 
tworzenia nowych, stałych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 38
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że rozwój e-administracji 
i punktów kompleksowej obsługi 
zmniejszy liczbę procedur 
administracyjnych i stworzy nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw; zauważa, 
że większy dostęp do rynków zamówień 
publicznych może pomóc MŚP uwolnić ich 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy;

6. zwraca uwagę, że rozwój e-administracji 
i punktów kompleksowej obsługi 
zmniejszy liczbę procedur 
administracyjnych i stworzy nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw, 
w szczególności wtedy, gdy w przypadku 
transgranicznego świadczenia usług 
punkty kompleksowej obsługi w ramach 
bliższej współpracy z partnerami 
społecznymi będą również szczegółowo 
informować o panujących w kraju 
docelowym warunkach pracy, tak jak to 
miało miejsce w przypadku projektów 
pilotażowych; zauważa, że większy dostęp 
do rynków zamówień publicznych może 
pomóc MŚP uwolnić ich potencjał 
w zakresie tworzenia miejsc pracy;

Or. de

Poprawka 39
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że rozwój e-administracji 
i punktów kompleksowej obsługi 
zmniejszy liczbę procedur 
administracyjnych i stworzy nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw; zauważa, 
że większy dostęp do rynków zamówień 
publicznych może pomóc MŚP uwolnić ich 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy;

6. zwraca uwagę, że rozwój e-administracji 
i punktów kompleksowej obsługi 
zmniejszy liczbę procedur 
administracyjnych i stworzy nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw; zauważa, 
że większy dostęp do rynków zamówień 
publicznych może pomóc MŚP uwolnić ich 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy; 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 
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dotyczących możliwości uzyskania 
finansowania i wsparcia dla MŚP 
i mikroprzedsiębiorstw na szczeblu 
europejskim, krajowym i regionalnym;

Or. en

Poprawka 40
Anthea McIntyre

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że rozwój e-administracji 
i punktów kompleksowej obsługi
zmniejszy liczbę procedur 
administracyjnych i stworzy nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw; zauważa, 
że większy dostęp do rynków zamówień 
publicznych może pomóc MŚP uwolnić ich 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy;

6. zwraca uwagę, że rozwój e-administracji 
i punktów kompleksowej obsługi umożliwi 
MŚP ograniczenie czasu poświęcanego na
procedury administracyjne i stworzy im
nowe możliwości biznesowe, a także, że 
większy dostęp do rynków zamówień 
publicznych może pomóc MŚP uwolnić ich 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy i wzrostu;

Or. en

Poprawka 41
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

zwraca uwagę, że rozwój e-administracji i 
punktów kompleksowej obsługi zmniejszy
liczbę procedur administracyjnych i 
stworzy nowe możliwości dla 
przedsiębiorstw; zauważa, że większy 
dostęp do rynków zamówień publicznych 
może pomóc MŚP uwolnić ich potencjał w 
zakresie tworzenia miejsc pracy;

6. podkreśla konieczność ograniczenia 
nakładów finansowych i czasowych na 
administrację związaną z MŚP: zwraca 
uwagę, że rozwój e-administracji 
i punktów kompleksowej obsługi jest 
istotnym celem, którego osiągnięcie 
umożliwi ograniczenie liczby procedur 
administracyjnych i stworzenie nowych
możliwości dla przedsiębiorstw; zauważa, 
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że większy dostęp do rynków zamówień 
publicznych pomoże MŚP uwolnić ich 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy;

Or. it

Poprawka 42
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że rozwój e-administracji 
i punktów kompleksowej obsługi 
zmniejszy liczbę procedur 
administracyjnych i stworzy nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw; zauważa, 
że większy dostęp do rynków zamówień 
publicznych może pomóc MŚP uwolnić ich 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy;

6. zwraca uwagę, że rozwój e-administracji 
i punktów kompleksowej obsługi 
zmniejszy liczbę procedur 
administracyjnych i stworzy nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw; zauważa, 
że większy dostęp do rynków zamówień 
publicznych może pomóc MŚP uwolnić ich 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy w celu osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020” dotyczących pełnego 
zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 43
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. 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 
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przedsiębiorstw, którzy mogliby z drugiej 
strony czerpać korzyści z posiadania 
siedzib poza miastami i w miejscach 
o niższych czynszach;

Or. en

Poprawka 44
Anthea McIntyre

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa sprawozdanie Komisji 
dotyczące najlepszych praktyk 
stosowanych w państwach członkowskich 
w zakresie wdrażania prawodawstwa UE 
w najmniej obciążający sposób i popiera 
ideę punktów kompleksowej obsługi i ich 
tworzenie;

Or. en

Poprawka 45
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę, że koszty związane z 
zachowaniem zgodności z przepisami 
obciążają w nieproporcjonalny sposób 
MŚP, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa;

7. zwraca uwagę, że koszty związane 
z zachowaniem zgodności z przepisami 
mogą w nieproporcjonalny sposób 
obciążać MŚP i mikroprzedsiębiorstwa;
zdecydowanie podkreśla to, że trzeba stale 
dbać o równowagę pomiędzy korzyściami 
dla gospodarki i przedsiębiorstw 
a kosztami; należy brać pod uwagę 
zwłaszcza nisze koszty w obszarze zdrowia, 
krótszy czas nieobecności spowodowanej 
wypadkami przy pracy i chorobami 



AM\904304PL.doc 25/34 PE491.123v01-00

PL

zawodowymi lub inwalidztwem, które 
mogą wpływać również na systemy 
zabezpieczenia społecznego i budżet 
państwa, jak również zwiększającą się 
produktywność i wzrost jako 
konsekwencję wysokiej jakości środowiska 
pracy i miejsc pracy w Europie;

Or. de

Poprawka 46
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę, że koszty związane z 
zachowaniem zgodności z przepisami 
obciążają w nieproporcjonalny sposób 
MŚP, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa;

7. zwraca uwagę, że koszty związane 
z zachowaniem zgodności z przepisami 
obciążają 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;

Or. en

Poprawka 47
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę, że koszty związane z 7. zwraca uwagę, że koszty związane 
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zachowaniem zgodności z przepisami 
obciążają w nieproporcjonalny sposób 
MŚP, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa;

z zachowaniem zgodności z przepisami 
obciążają w nieproporcjonalny sposób 
MŚP, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa, 
oraz mają nieproporcjonalny wpływ na 
ich możliwości w zakresie zatrudniania 
i utrzymywania pracowników;

Or. en

Poprawka 48
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa, by w ramach kompleksowej 
kontroli sprawności zidentyfikować 
obszary, w których występują nadmierne 
obciążenia, niespójności lub nieefektywne 
przepisy w dziedzinie zatrudnienia, które 
wywierają negatywny wpływ na MŚP;
apeluje do Komisji o uwzględnienie 
zasady „one in, one out” [„jeden za 
jeden”], która pozwala utrzymać cele w 
zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa 
i równouprawnienia oraz zapewnia 
zgodność z zasadą pomocniczości;

8. wzywa, by w ramach kompleksowej 
kontroli sprawności zidentyfikować 
obszary, w których występują nadmierne 
obciążenia, niespójności lub nieefektywne 
przepisy w dziedzinie zatrudnienia, które 
wywierają negatywny wpływ na MŚP;

Or. en

Poprawka 49
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa, by w ramach kompleksowej 
kontroli sprawności zidentyfikować 
obszary, w których występują nadmierne 
obciążenia, niespójności lub nieefektywne 

8. wzywa, by w ramach kompleksowej 
kontroli sprawności zidentyfikować 
obszary, w których występują nadmierne 
obciążenia, niespójności lub nieefektywne 



AM\904304PL.doc 27/34 PE491.123v01-00

PL

przepisy w dziedzinie zatrudnienia, które 
wywierają negatywny wpływ na MŚP; 
apeluje do Komisji o uwzględnienie zasady 
„one in, one out” [„jeden za jeden”], 
która pozwala utrzymać cele w zakresie 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i
równouprawnienia oraz zapewnia 
zgodność z zasadą pomocniczości;

przepisy, które wywierają negatywny 
wpływ na MŚP; apeluje jednak do Komisji 
o zapewnienie tego, aby takie środki nie 
doprowadziły do ograniczenia ochrony 
pracowników i ich zdrowia w miejscu 
pracy oraz aby prawa pracowników oraz 
prawa w zakresie równouprawnienia były 
w pełni przestrzegane;

Or. de

Poprawka 50
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa, by w ramach kompleksowej 
kontroli sprawności zidentyfikować 
obszary, w których występują nadmierne 
obciążenia, niespójności lub nieefektywne 
przepisy w dziedzinie zatrudnienia, które 
wywierają negatywny wpływ na MŚP; 
apeluje do Komisji o uwzględnienie zasady 
„one in, one out” [„jeden za jeden”], 
która pozwala utrzymać cele w zakresie 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i 
równouprawnienia oraz zapewnia
zgodność z zasadą pomocniczości;

8. 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 utrzymane oraz aby 
zachowano zgodność z zasadą 
pomocniczości;

Or. en

Poprawka 51
Anthea McIntyre

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa, by w ramach kompleksowej 
kontroli sprawności zidentyfikować 

8. wzywa, by w ramach kompleksowej 
kontroli sprawności zidentyfikować 
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obszary, w których występują nadmierne 
obciążenia, niespójności lub nieefektywne 
przepisy w dziedzinie zatrudnienia, które 
wywierają negatywny wpływ na MŚP; 
apeluje do Komisji o uwzględnienie zasady 
„one in, one out” [„jeden za jeden”], która 
pozwala utrzymać cele w zakresie ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa i 
równouprawnienia oraz zapewnia 
zgodność z zasadą pomocniczości;

obszary, w których występują nadmierne 
obciążenia, niespójności lub nieefektywne 
przepisy w dziedzinie zatrudnienia, które 
wywierają negatywny wpływ na MŚP; 
apeluje do Komisji o uwzględnienie zasady 
„one in, one out” [„jeden za jeden”], która 
pozwala w pełni utrzymać i uszanować 
cele w zakresie ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa i równouprawnienia, 
a przy tym zapewnia pełną zgodność 
z zasadą pomocniczości;

Or. en

Poprawka 52
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wyraźnie podkreśla, że wszelkie środki 
zawarte w dyrektywach określających 
minimalne europejskie standardy, takich 
jak dyrektywa dotycząca delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług lub dyrektywa w sprawie warunków 
wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich 
nie odnoszą się do pracy sezonowej;

Or. de

Poprawka 53
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że ograniczenie obciążeń 
administracyjnych nie powinno prowadzić 
do tego, że MŚP i mikroprzedsiębiorstwa 
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w sposób niewystarczający wdrożą normy 
MOP i agendę MOP na rzecz godnej 
pracy;

Or. de

Poprawka 54
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 8b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. podkreśla, że założenie zgodne 
z zasadą „przestrzegaj lub wyjaśnij” 
stosowane w odniesieniu do przepisów 
dotyczących zarządzania 
przedsiębiorstwem nie odnosi się do 
obciążeń administracyjnych; państwa 
członkowskie nie powinny być 
zniechęcane do stosowania wyższych 
standardów na szczeblu krajowym, 
wykraczających poza minimalne 
standardy stosowane na szczeblu UE;

Or. de

Poprawka 55
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. odnotowuje i zdecydowanie pochwala 
uwzględnienie mikroprzedsiębiorstw we 
wzmocnionym teście MŚP (zob. 
COM(2011)0803), dzięki któremu 
regularnie oceniane są wszystkie dostępne 
możliwości, takie jak wyłączenie z zakresu 
proponowanych przepisów, dostosowane 

9. odnotowuje i zdecydowanie pochwala 
uwzględnienie mikroprzedsiębiorstw we 
wzmocnionym teście MŚP (zob. 
COM(2011)0803), dzięki któremu 
regularnie oceniane są wszystkie dostępne 
możliwości, takie jak wyłączenie z zakresu 
proponowanych przepisów, dostosowane 
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przepisy, przedłużone okresy przejściowe 
lub ułatwienia.

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, dzięki 
czemu powinno udać się osiągnąć cele 
funkcjonalne przy minimalnym 
obciążeniu administracyjnym i przy 
poszanowaniu zasady pomocniczości; 
wzywa państwa członkowskie do 
starannego uwzględnienia założonego 
celu w zakresie ustawodawstwa 
dotyczącego zabezpieczenia społecznego 
i do wprowadzenia go w sposób, który nie 
będzie nadmiernie rygorystyczny, i bez 
dodatkowych wymogów, które zgodnie 
z prawodawstwem UE nie są niezbędne;

Or. en

Poprawka 56
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. odnotowuje i zdecydowanie pochwala 
uwzględnienie mikroprzedsiębiorstw we 
wzmocnionym teście MŚP (zob. 
COM(2011)0803), dzięki któremu 
regularnie oceniane są wszystkie dostępne 
możliwości, takie jak wyłączenie z zakresu 
proponowanych przepisów, dostosowane 
przepisy, przedłużone okresy przejściowe 
lub ułatwienia.

9. odnotowuje i zdecydowanie pochwala 
uwzględnienie mikroprzedsiębiorstw we 
wzmocnionym teście MŚP (zob. 
COM(2011)0803), wzywa jednak do 
utrzymania w mocy unijnych dyrektyw 
dotyczących podstawowej ochrony pracy 
i zdrowia w UE oraz podstawowej ochrony 
pracowników sezonowych i pracowników 
delegowanych także w odniesieniu do 
MŚP i mikroprzedsiębiorstw po to, aby 
zapewnić sprawiedliwą konkurencję na 
europejskim jednolitym rynku;

Or. de
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Poprawka 57
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. odnotowuje i zdecydowanie pochwala 
uwzględnienie mikroprzedsiębiorstw we 
wzmocnionym teście MŚP (zob. 
COM(2011)0803), dzięki któremu 
regularnie oceniane są wszystkie dostępne 
możliwości, takie jak wyłączenie z zakresu 
proponowanych przepisów, dostosowane 
przepisy, przedłużone okresy przejściowe 
lub ułatwienia.

9. odnotowuje i pochwala uwzględnienie 
mikroprzedsiębiorstw we wzmocnionym 
teście MŚP (zob. COM(2011)0803), dzięki 
któremu regularnie oceniane są wszystkie 
dostępne możliwości; wyraźnie podkreśla, 
że test MŚP nie ma zastosowania przy 
przepisach dotyczących ochrony 
pracowników, w szczególności przepisach 
dotyczących ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników, a także 
przy regulacjach dotyczących 
zabezpieczenia społecznego;

Or. de

Poprawka 58
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. odnotowuje i zdecydowanie pochwala 
uwzględnienie mikroprzedsiębiorstw we 
wzmocnionym teście MŚP (zob. 
COM(2011)0803), dzięki któremu 
regularnie oceniane są wszystkie dostępne 
możliwości, takie jak wyłączenie z zakresu 
proponowanych przepisów, dostosowane 
przepisy, przedłużone okresy przejściowe 
lub ułatwienia.

9. odnotowuje wprowadzenie obszaru
mikroprzedsiębiorstw w teście MŚP (zob. 
COM(2011)0803), dzięki któremu 
systematycznie oceniane są dostosowane 
przepisy, przedłużone okresy przejściowe 
lub ułatwienia. jest jednak przekonany, że 
test MŚP powinien z pewnością zapewniać 
odpowiednie stosowanie europejskiego 
prawodawstwa dotyczącego 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

Or. en
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Poprawka 59
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. 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; z tego względu należy 
uniemożliwić wprowadzanie utrudnień 
administracyjnych i biurokratycznych; 
wszystkie inicjatywy UE muszą być zgodne 
z zasadą pomocniczości i stanowić 
jednoznaczną wartość dodaną;

Or. de

Poprawka 60
Anthea McIntyre

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że wprowadzenie 
jednolitych rozwiązań dotyczących 
zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego 
zwiększa ryzyko ich niezastosowania 
w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 61
Nadja Hirsch
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Projekt opinii
Ustęp 9b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. 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;

Or. de

Poprawka 62
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 9b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. podkreśla, że założenie zgodne 
z zasadą „przestrzegaj lub wyjaśnij” 
stosowane w odniesieniu do przepisów 
dotyczących zarządzania 
przedsiębiorstwem nie odnosi się do 
obciążeń administracyjnych; państwa 
członkowskie nie powinny być 
zniechęcane do stosowania wyższych 
standardów na szczeblu krajowym, 
wykraczających poza minimalne 
standardy stosowane na szczeblu UE;

Or. en
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