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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. zwraca uwagę, że MŚP stanowią trzon gospodarki UE, wytwarzając blisko 59% wartości 
dodanej w skali UE; stwierdza, że 23 mln MŚP zapewnia około 90 mln miejsc pracy w 
unijnym sektorze prywatnym, z czego 30% zapewniają mikroprzedsiębiorstwa;

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

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;

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;

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; 

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;

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

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;

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 
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przepisów, dostosowane przepisy, przedłużone okresy przejściowe lub ułatwienia.


