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WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla, że MŚP są źródłem około 90 mln miejsc pracy w UE, przy czym za 30% z nich 
odpowiadają mikroprzedsiębiorstwa, oraz że 85% nowych miejsc pracy między 2002 a 
2012 r. zostało stworzonych przez MŚP, a w szczególności przez nowo powstałe 
przedsiębiorstwa1;

2. zauważa, że kapitał wysokiego ryzyka jest wykorzystywany jedynie przez 7% 
europejskich MŚP oraz że 60% przedsiębiorstw twierdzi, że kapitał wysokiego ryzyka nie 
ma do nich zastosowania; zauważa również, że dalsze 22% przedsiębiorstw nie czuje się 
komfortowo we współpracy z funduszami kapitału podwyższonego ryzyka2;

3. zauważa, że dostęp do finansowania ma zasadnicze znaczenie dla finansowania inwestycji 
przedsiębiorstw, zapewniając im możliwość osiągnięcia ich potencjału wzrostu, oraz 
ułatwia powstawanie nowych przedsiębiorstw, a tym samym przyczynia się do przyszłego 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy;

4. przyjmuje z zadowoleniem wsparcie dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw 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 oferują pracownikom z MŚP i mikroprzedsiębiorstw możliwość rozwijania 
umiejętności i pogłębiania wiedzy;

5. podkreśla, że pomimo takich udanych inicjatyw UE jak dyrektywa w sprawie opóźnień w 
płatnościach nadal istnieją istotne przeszkody utrudniające tworzenie i rozwój MŚP, takie 
jak ograniczony dostęp do finansowania oraz koszt finansowania, które mogą wpływać na 
zdolność MŚP do tworzenia miejsc pracy i zatrzymywania pracowników;

6. dostrzega korzyści płynące z nowych form finansowania za pośrednictwem 
innowacyjnych systemów i form niebankowych, takich jak system pożyczek wzajemnych, 
mikrokredyty, obligacje MŚP oraz produkty faktoringowe;

7. zauważa, że brak wiedzy i informacji może negatywnie wpływać na dostępność zarówno 
finansowania dłużnego, jak i kapitałowego dla MŚP, czego wynikiem jest odmawianie 
finansowania przedsiębiorstwom potencjalnie rentownym i co hamuje rozwój lub 
tworzenie rentownych MŚP i mikroprzedsiębiorstw;

8. przyjmuje z zadowoleniem test MŚP3, dzięki któremu nowe środki nie nakładają 
nieproporcjonalnych obciążeń na MŚP;

                                               
1 Komisja Europejska „Wyniki i polityka państw członkowskich w dziedzinie konkurencyjności – wzmacnianie 
konkurencyjności, edycja 2011”
2 EBC i Komisja Europejska „Badania dotyczące dostępu MŚP do finansowania, 2009–2011”
3 COM(2011)0803.
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9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozważenia przekonywujących społecznych i 
gospodarczych argumentów za wykorzystaniem istniejących inicjatyw UE na rzecz 
wyposażania potencjalnych i aktualnych właścicieli MŚP w odpowiednie umiejętności, 
narzędzia i wiedzę potrzebne do skutecznego zarządzania finansami.


