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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. jest przekonany, że można i należy ponownie wprowadzić jednolity rynek, aby zapewnić 
intensywniejszy wzrost oraz większą liczbę lepszych miejsc pracy przedsiębiorstwom, 
pracownikom i konsumentom europejskich;

2. jest zdania, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią podstawę gospodarki 
europejskiej oraz są głównym czynnikiem stymulującym tworzenie miejsc pracy, 
zatrudnienie, wzrost gospodarczy oraz spójność społeczną w Europie; podkreśla, że 
należy czynić większe wysiłki na rzecz poprawy dostępu MŚP do jednolitego rynku oraz 
udziału w nim, co wiąże się z usuwaniem wszelkich przeszkód na drodze rozwoju handlu 
elektronicznego, o którym mowa w agendzie cyfrowej 2010;

3. zwraca uwagę, że jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się MŚP w czasach 
pogorszenia koniunktury gospodarczej jest dostęp do środków finansowych; 
zdecydowanie popiera wniosek w sprawie planu działania mającego na celu poprawę 
dostępu MŚP do rynków kapitałowych;

4. podkreśla, że zasada „najpierw myśleć w małej skali” nie została jeszcze wdrożona z 
myślą o zniesieniu obciążeń stanowiących przeszkodę dla MŚP; domaga się szybkiej 
oceny karty małych przedsiębiorstw w celu dostosowania jej do strategii Europa 2020;

5. zdecydowanie wspiera wysiłki zmierzające do kontynuowania międzynarodowych 
negocjacji handlowych; ponownie podkreśla w związku z tym znaczenie włączania norm 
socjalnych do wszystkich umów handlowych zawieranych pomiędzy UE a krajami 
trzecimi;

6. z zadowoleniem przyjmuje przegląd dyrektyw w sprawie sprawozdań finansowych, 
których celem będzie dalsze uproszczenie zobowiązań w zakresie sprawozdawczości 
finansowej, a także ograniczenie obciążeń administracyjnych, szczególnie w przypadku 
MŚP;

7. ponownie przypomina o potrzebie stworzenia bardziej przyjaznego dla MŚP środowiska 
regulacyjnego poprzez przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu wszelkich nowych 
środków regulacyjnych lub ustawodawczych dotyczących MŚP;

8. podkreśla znaczenie skuteczniejszego stosowania zamówień publicznych w celu 
wspierania zatrudnienia, postępu społecznego i innowacji; nalega na Komisję, aby podjęła 
inicjatywy mające na celu umożliwienie i ułatwienie MŚP dostępu do zamówień 
publicznych.


