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B7-0000/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie aspektów zatrudnienia w związku ze 
zmniejszaniem obciążeń regulacyjnych dla MŚP – dostosowaniem przepisów UE do 
potrzeb mikroprzedsiębiorstw (0000/2012(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 23 listopada 2011 r. zatytułowane 
„Zmniejszanie obciążeń regulacyjnych dla MŚP – Dostosowanie przepisów UE do 
potrzeb mikroprzedsiębiorstw” (COM(2011)0803),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020” –
strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeglądu programu 
„Small Business Act” dla Europy (COM(2011)0078) i swoją rezolucję w tej sprawie z 
dnia 12 maja 2011 r. ,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku 
sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie realizacji 
wspólnotowego programu lizbońskiego: polityka wzrostu i zatrudnienia dla małych i 
średnich przedsiębiorstw,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zwiększania 
potencjału zatrudnienia w nowych zrównoważonych sektorach gospodarki,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. pt. „Program na rzecz 
nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie” 
(COM(2010)0682) oraz swoją rezolucję w tej sprawie z dnia 4 października 2011 r.,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego 
art. 9,

– uwzględniając skierowane do Komisji pytanie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie 
skutków dla zatrudnienia w związku ze zmniejszaniem obciążeń regulacyjnych dla MŚP –
dostosowaniem przepisów UE do potrzeb mikroprzedsiębiorstw (O-000000/2012 – B7 
0000/2012),

– uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w UE działa prawie 20,8 mln MŚP, co stanowi 99,8 % wszystkich 
przedsiębiorstw oraz mając na uwadze, że 19,2 mln z nich to mikroprzedsiębiorstwa 
zatrudniające mniej niż dziesięciu pracowników,

B. mając na uwadze, że w 2010 r. MŚP i mikroprzedsiębiorstwa łącznie zapewniły 87,5 mln 
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miejsc pracy, co stanowi ponad dwie trzecie całego zatrudnienia w sektorze prywatnym w 
UE 27,

C. mając na uwadze, że MŚP, a w szczególności nowe firmy są odpowiedzialne za znaczną 
większość nowych miejsc pracy stworzonych w UE, zaspokajając 85% nowego 
zapotrzebowania na pracę w latach 2002-2010,

D. mając na uwadze, że MŚP stanowiły 58,4 % wartości dodanej brutto (WDB) sektora 
prywatnego w UE w 2010 r. i że są zatem kluczowymi czynnikami dla długoterminowego 
wzrostu gospodarczego UE, jak również dla tworzenia trwałych i dobrej jakości miejsc 
pracy oraz oferowania praktyk zawodowych,

E. mając na uwadze, że zdolność UE do wykorzystania potencjału MŚP w zakresie rozwoju i 
innowacji będzie miała decydujące znaczenie dla przyszłego dobrobytu UE oraz w 
szczególności dla osiągnięcia celów strategii Europa 2020,

F. mając na uwadze, że MŚP odgrywają również kluczową rolę jeżeli chodzi o znaczący 
wkład w innowację, stabilność społeczną, spójność społeczną i integrację, a zatem 
wsparcie dla MŚP tworzy też sprzyjające środowisko dla wszystkich pracowników, 
zapewnia środki do utrzymania, zapobiega wyludnieniu, wzmacnia społeczność lokalną i 
zmniejsza ubóstwo,

G. mając na uwadze, że firmy te w znacznym i nieproporcjonalnym stopniu ponoszą ciężar 
pozostałych przeszkód na jednolitym rynku i nie w pełni korzystają z transgranicznej 
działalności na poziomie UE oraz że konieczne jest podjęcie większego wysiłku, aby 
poprawić dostęp MŚP do jednolitego rynku i ich uczestnictwo w nim,

H. mając na uwadze, że firmy te ponoszą również najwyższe koszty przestrzegania 
przepisów zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie UE, oprócz ograniczeń, 
którym muszą sprostać, aby uzyskać dostęp do kapitału,

I. mając na uwadze, że art. 137 ust. 2 lit. b) Traktatu WE stanowi, że dyrektywy przyjęte w 
dziedzinie ochrony socjalnej i ochrony pracowników „unikają nakładania 
administracyjnych, finansowych i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie 
i rozwijanie małych i średnich przedsiębiorstw”,

J. mając na uwadze, że skutki kryzysu finansowego i gospodarczego dla gospodarki UE są 
poważne i powszechne, nie tylko pod względem wzrostu gospodarczego, ale również pod 
względem poziomów zatrudnienia, w szczególności w przypadku MŚP, 

K. mając na uwadze, że UE potrzebuje wzmocnić swoją konkurencyjność i potencjalny 
wzrost przez propagowanie społecznej gospodarki rynkowej, aktywne wspieranie 
innowacji, inwestowanie, kształcenie zawodowe, uczenie się przez całe życie, 
przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy w 
nowych dziedzinach, 

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji, aby dalej rozwijać zasadę „najpierw myśl 
na małą skalę”, wraz z towarzyszącymi jej wnioskami mającymi na celu zmniejszenie 
kosztów regulacyjnych ponoszonych przez MŚP i mikroprzedsiębiorstwa; 
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2. przypomina, że MŚP odgrywają zasadniczą rolę w europejskiej gospodarce i propagują 
stabilność społeczną oraz że mają decydujące znaczenie dla osiągnięcia trwałego wzrostu, 
tworzenia godnych miejsc pracy i rozwijania szkoleń zawodowych; przypomina ponadto, 
że MŚP zapewniają podstawowy lokalny punkt oparcia dla produkcji, mający utrudniać 
delokalizację, która powoduje problemy w zakresie bezrobocia wspierając jednocześnie 
dumping socjalny;

3. zaleca, aby państwa członkowskie dołożyły starań do stworzenia otoczenia regulacyjnego 
umożliwiającego pewną elastyczność zatrudnienia dla MŚP bez uszczerbku dla praw w 
zakresie zabezpieczenia społecznego;

4. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że tylko nieliczne państwa członkowskie 
uwzględniają test MŚP w swoim krajowym procesie decyzyjnym; wzywa Komisję do 
przedstawienia wymogów minimalnych w zakresie systematycznego wprowadzania testu 
MŚP na szczeblu krajowym;

5. uważa, że wniosek Komisji opierający się na założeniu, że mikroprzedsiębiorstwa 
powinny być wyłączone z zakresu proponowanych przepisów, chyba że istnieje 
konieczność ich włączenia, stanowiłby bardziej właściwe podejście; apeluje jednak o 
klauzulę derogacyjną dla obowiązujących przepisów socjalnych stworzonych w celu 
ochrony pracowników;

6. podkreśla, że zmniejszenie obciążeń administracyjnych dotyczących MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw nie powinno skutkować ograniczeniem ochrony pracowników, 
osłabieniem praw pracowniczych, szczególnie w przypadku restrukturyzacji, lub 
ograniczeniem obowiązków firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

7. zwraca uwagę, że zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla tych firm nie powinno 
osłabiać skutecznego wdrażania standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy i jej 
programu godnej pracy; 

8. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, aby stworzyć specjalną stronę internetową, 
która umożliwi wskazanie 10 najważniejszych aktów prawnych UE uważanych za 
nakładające obciążenia na MŚP i wzywa Komisję do bezzwłocznego przedstawienia 
konkretnych propozycji w celu dokonania przeglądu tych aktów;

9. wzywa Komisję do dopilnowania, aby krajowe organizacje zrzeszające MŚP, jako część 
nowopowstałej sieci obejmującej krajowych przedstawicieli ds. MŚP i zgromadzenie 
MŚP, były właściwie informowane o inicjatywach UE i propozycjach strategii 
politycznych, oraz podkreśla w tym kontekście równie ważną rolę Centrów Informacji 
Europejskiej, które dotychczas nie zdołały zapewnić usług, które spełniłyby oczekiwania i 
potrzeby europejskich przedsiębiorców;

10. z zadowoleniem przyjmuje propozycję stworzenia forum, jako części przeglądu programu 
Small Business Act, w celu umożliwienia wymiany dobrych praktyk dotyczących 
tworzenia przepisów przyjaznych dla MŚP na poziomie państw członkowskich, jako że 
ograniczanie biurokracji w znacznej mierze odbywa się na szczeblu krajowym, i zachęca 
Komisję, by zwiększyła starania mające na celu uświadomienie państwom członkowskim 
konieczności wprowadzania środków liberalizacyjnych przez wskazywanie przykładów 
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wypróbowanych i sprawdzonych procedur i wartości porównawczych;

11. wzywa państwa członkowskie, aby zachęcały MŚP i mikroprzedsiębiorstwa do stworzenia 
niezależnych organów przedstawicielskich w celu zapewnienia mocniejszego i bardziej 
skutecznego uczestnictwa w europejskim dialogu społecznym; 

12. z zadowoleniem przyjmuje uproszczenie metod zwrotu kosztów jako części wniosku 
Komisji dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
funduszy strukturalnych, zważywszy na ważną rolę, jaką instrumenty te odgrywają w 
wielu regionach w propagowaniu przedsiębiorczości i umiejętności; zwraca się do 
Komisji o monitorowanie dostępu MŚP do wspólnotowego finansowania i przedłożenie 
Parlamentowi sprawozdania w tej kwestii;

13. uważa, że wzrost MŚP jest związany z przedsiębiorczością, w tym z przedsiębiorczością 
społeczną; podkreśla, że przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność i praca na własny 
rachunek stwarzają możliwości zatrudnienia, pomagają wzmocnić sektor usług i sektor 
przemysłowy w perspektywie długoterminowej i ograniczyć wykluczenie społeczne;
wzywa dlatego państwa członkowskie do propagowania przedsiębiorczego sposobu 
myślenia i umiejętności na różnych poziomach edukacji, poprzez doradztwo dla 
przedsiębiorców i odpowiednie rozwijanie umiejętności pracowników MŚP; 

14. wzywa państwa członkowskie do propagowania nauki języka w ramach kształcenia przez 
całe życie (kształcenie zawodowe), w szczególności dla pracowników MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw, jako środka zwiększającego dostęp tych firm do jednolitego rynku i 
ich uczestnictwo w nim;

15. utrzymuje, że wszystkie środki wspierające MŚP powinny mieć zastosowanie do osób 
pracujących na własny rachunek, szczególnie odnośnie do różnych form systemów 
zabezpieczeń społecznych, korzyści z nich płynących, a także ochrony przed ryzykiem 
zawodowym;

16. wzywa do systematycznego stosowania we wszystkich wnioskach legislacyjnych art. 9 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jeśli chodzi o 
propagowanie wysokiego poziomu zatrudnienia, zagwarantowanie właściwej ochrony 
socjalnej i zwalczanie wykluczenia społecznego, oraz przestrzeganie celów Unii w 
zakresie wzrostu i zatrudnienia;

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji 
i Radzie.


