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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W obliczu kryzysu gospodarczego w całej UE istotnym jest, abyśmy dobrze wykorzystywali 
nasze zasoby i aby przynosiły one jak największe korzyści. Największy atut ogółu 
przedsiębiorstw to ich pracownicy, a także przedsiębiorcy, którzy tworzą innowacyjne 
i nieinnowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Pracownicy ci oraz MŚP stanowią 
krwiobieg gospodarki europejskiej. 

W ramach MŚP wkład kobiet nie osiągnął jeszcze pełni swojego potencjału1 i musimy dążyć 
do tego, aby zapewnić wzrost ich uczestnictwa w tej dziedzinie przy jednoczesnym 
propagowaniu praktycznych zaleceń, które uwzględniają realia świata biznesu i gospodarki 
w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym.

Podczas gdy wszystkie sektory biznesowe powinny mieć zapewniony równy dostęp do 
przyszłego programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw na lata 2014–2020 (COSME), powinniśmy zapewnić również, aby w ramach 
tych przedsiębiorstw bliżej przyjrzeć się potrzebie zapewnienia równości płci poprzez 
włączenie perspektywy równości mężczyzn i kobiet do tego wniosku. 

Co ważne, musimy również dopilnować wywiązania się z zobowiązania moralnego do 
pomocy w zmniejszaniu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w UE, jako że 
16% ludności w 27 państwach członkowskich w 2010 roku było zagrożone ubóstwem, gdyż 
dochód, jakim dysponowali, znajdował się poniżej granicy ryzyka2. Ta statystyka jasno 
pokazuje, jaką wartość i znaczenie ma wzrost liczby kobiet-przedsiębiorców, stanowiących 
różnorodną grupę pod względem wieku, doświadczenia i wykształcenia. 

Ponieważ europejski kryzys gospodarczy wciąż trwa, niezwykle ważne jest, aby wszystkie 
inicjatywy UE były optymalne pod względem stosunku kosztów do korzyści, ponieważ 
stanowią one ważne narzędzia wsparcia wzrostu gospodarczego i społecznego w miejscu 
pracy. Mając na uwadze ten fakt jako punkt wyjścia, sprawozdawczyni komisji 
opiniodawczej ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat istniejących możliwości 
finansowania, takich jak mikrofinanse, specjalne dotacje i kapitał wysokiego ryzyka, kładąc 
nacisk na kwestię równości płci. 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że zawiła legislacja UE nie jest 
praktycznym rozwiązaniem na przyszłość, w szczególności zważywszy na fakt, iż 
zatrudnienie należy do kompetencji państw członkowskich. Sprawozdawczyni komisji 
opiniodawczej jest zdania, że dzielenie się zaleceniami dotyczącymi najlepszych praktyk jest 
najbardziej skutecznym sposobem wspierania zrównoważonej konkurencji 
i przedsiębiorczości. Przynosi to podwójną korzyść: wsparcie kobiet-przedsiębiorców przy 
względnie niskim koszcie finansowym.

                                               
1 W UE zaledwie jedna na 10 kobiet jest przedsiębiorcą, podczas gdy wśród mężczyzn przedsiębiorcą jest co 
czwarty mężczyzna. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r., autorstwa posłanki do 
Parlamentu Europejskiego Mariny Yannakoudakis, w sprawie przedsiębiorczości kobiet w małych i średnich 
przedsiębiorstwach (MŚP).
2 Eurostat, 8 lutego 2012 r.
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Zalecenia dotyczące najlepszych praktyk 

Dla prawdziwego zrozumienia problemu konieczne jest zebranie zwięzłych, dokładnych 
i aktualnych danych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane te 
powinny być podzielone na informacje dotyczące płci, pochodzenia etnicznego, wieku, 
obszaru, skali i czasu prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawi to, że fundusze zostaną 
przeznaczone na właściwe i najbardziej skuteczne obszary, aby zapewnić wzrost gospodarczy 
i wspierać kobiety w MŚP.

Oprócz tego w opinii uznaje się, że równość płci najlepiej osiągnąć poprzez solidną edukację, 
która promuje sprawiedliwość i zachęca kobiety do osiągnięcia pełnego potencjału we 
wszystkich obszarach zatrudnienia. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej 
z zadowoleniem przyjmuje edukacyjne programy wsparcia mentorskiego, takie jak europejska 
sieć ambasadorek kobiecej przedsiębiorczości (ENFEA), ale utrzymuje, że w celu 
zwiększenia potencjału tej inicjatywy państwa członkowskie powinny wykorzystać istniejące 
w UE udogodnienia, aby przyjąć i zrealizować program.

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) może również przyczynić się do 
sprawnego funkcjonowania MŚP, oferując elastyczne możliwości w miejscu pracy. Należy 
zachęcać państwa członkowskie do wykorzystywania ICT, które mogą przyczyniać się do 
podnoszenia świadomości i wspierania kobiet w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, jak 
np. internetowe portale i blogi, mogące zawierać linki do odpowiednich kobiet-
przedsiębiorców, przedstawicieli i wydarzeń. Internet i wsparcie on-line mogą również 
oferować wybór kobietom, które pracują w domu lub mają siedzibę w oddalonych obszarach. 
Wsparcie musi mieć zasięg zarówno krajowy, jak i regionalny, i powinno być dostępne 
poprzez różne nośniki komunikacji. 

Streszczenie 

Zwiększenie równości płci w biznesie wymaga wieloaspektowego podejścia, które promuje 
zalecenia dotyczące najlepszych praktyk oferujących wybór, elastyczność i szanse dla kobiet. 
Osiągnięcie tego celu wymaga zwięzłych, dokładnych i aktualnych danych, dostępu do 
mikrofinansów, solidnej edukacji, programów wsparcia, wzorców do naśladowania oraz 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), które powinny oferować maksymalny 
rezultat przy minimalnym koszcie. Poparcie zapotrzebowania na takie środki będzie 
oznaczało sprostanie moralnemu zobowiązaniu do pomocy w zmniejszaniu zagrożenia 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w UE.

Program COSME stanowi realny harmonogram działań na następne pięć lat 
i sprawozdawczyni komisji opiniodawczej chciałaby, aby ostateczny tekst uwzględnił, że 
wyjątkowy wkład kobiet do biznesu może wspierać wzrost gospodarczy i zachęcać do niego, 
co okaże się niezbędne, aby pomóc złagodzić poważny kryzys gospodarczy, w jakim znajduje 
się obecnie Europa i szerzej pojmowana gospodarka globalna. 
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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W marcu 2010 roku Komisja przyjęła 
komunikat pt. „Europa 2020 – Strategia na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (zwany dalej „strategią
»Europa 2020«”). W czerwcu 2010 r. 
komunikat został zatwierdzony przez Radę 
Europejską. Strategia „Europa 2020” 
stanowi reakcję na kryzys gospodarczy 
i ma przygotować Europę na następne 
dziesięciolecie. Wytyczono w niej pięć 
ambitnych celów dotyczących klimatu 
i energii, zatrudnienia, innowacji, edukacji 
i włączenia społecznego, które maja zostać 
osiągnięte do roku 2020, jak również 
określono kluczowe czynniki pobudzające 
wzrost, w dążeniu do zwiększenia 
dynamiki i konkurencyjności Europy.
Podkreślono również znaczenie 
przyspieszenia wzrostu europejskiej 
gospodarki, przy jednoczesnym 
osiągnięciu wysokich wskaźników 
zatrudnienia, gospodarki niskoemisyjnej, 
zasobo- i energooszczędnej oraz spójności 
społecznej.

(1) W marcu 2010 roku Komisja przyjęła 
komunikat pt. „Europa 2020 – Strategia na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (zwany dalej „strategią
»Europa 2020«”). W czerwcu 2010 r. 
komunikat został zatwierdzony przez Radę 
Europejską. Strategia „Europa 2020” 
stanowi reakcję na kryzys gospodarczy 
i ma przygotować Europę na następne 
dziesięciolecie. Wytyczono w niej pięć 
ambitnych celów dotyczących klimatu 
i energii, zatrudnienia, innowacji, edukacji 
i włączenia społecznego, które maja zostać 
osiągnięte do roku 2020, jak również 
określono kluczowe czynniki pobudzające 
wzrost, w dążeniu do zwiększenia 
dynamiki i konkurencyjności Europy.
Podkreślono również znaczenie 
przyspieszenia wzrostu europejskiej 
gospodarki, przy jednoczesnym 
osiągnięciu wysokich wskaźników 
zatrudnienia, gospodarki niskoemisyjnej, 
zasobo- i energooszczędnej oraz spójności 
społecznej zarówno dla kobiet, jak i dla 
mężczyzn.

Poprawka 2
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W czerwcu 2008 r. Komisja przyjęła 
komunikat pt. „»Najpierw myśl na małą 
skalę« Program »Small Business Act« dla 
Europy”, zatwierdzony przez Radę 
Europejską w grudniu 2008 r. Program
„Small Business Act” przewiduje 
kompleksowe ramy polityczne dla małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zakłada 
promocję przedsiębiorczości oraz 
ugruntowuje zasadę „najpierw myśl na 
małą skalę” w sferze prawa i polityki, 
w celu wzmocnienia konkurencyjności 
MŚP. Program „Small Business Act” 
określa 10 zasad oraz przedstawia zarys 
działań politycznych i legislacyjnych 
wspierających zdolność MŚP do wzrostu 
i tworzenia miejsc pracy. Wdrożenie 
programu „Small Business Act” 
przyczynia się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020”. Kilka działań na 
rzecz MŚP już zostało określonych w treści 
inicjatyw przewodnich.

(3) W czerwcu 2008 r. Komisja przyjęła 
komunikat pt. „»Najpierw myśl na małą 
skalę« Program »Small Business Act« dla 
Europy”, zatwierdzony przez Radę 
Europejską w grudniu 2008 r. Program
„Small Business Act” przewiduje 
kompleksowe ramy polityczne dla małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zakłada 
promocję przedsiębiorczości, dąży do 
lepszego wykorzystania potencjału 
przedsiębiorczości młodzieży i kobiet oraz 
ugruntowuje zasadę „najpierw myśl na 
małą skalę” w sferze prawa i polityki, 
w celu wzmocnienia konkurencyjności 
MŚP. Program „Small Business Act” 
określa 10 zasad oraz przedstawia zarys 
działań politycznych i legislacyjnych 
wspierających zdolność MŚP do wzrostu 
i tworzenia miejsc pracy. Wdrożenie 
programu „Small Business Act” 
przyczynia się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020”. Kilka działań na 
rzecz MŚP już zostało określonych w treści 
inicjatyw przewodnich.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W projekcie rozporządzenia Rady 
określającego wieloletnie ramy finansowe 
na lata 2014–2020, przyjętym w dniu 29 
czerwca 2011 r., Komisja określa pakiet 
propozycji legislacyjnych oraz 
dokumentów dotyczących budżetu Unii na 
lata 2014–2020. Wieloletnie ramy 
finansowe zawierają opis sposobów 
osiągnięcia celów polityki, którymi są:
zwiększenie wzrostu gospodarczego oraz 

(5) W projekcie rozporządzenia Rady 
określającego wieloletnie ramy finansowe 
na lata 2014–2020, przyjętym w dniu 29 
czerwca 2011 r., Komisja określa pakiet 
propozycji legislacyjnych oraz 
dokumentów dotyczących budżetu Unii na 
lata 2014–2020. zwiększenie wzrostu 
gospodarczego oraz stworzenie większej 
liczby miejsc pracy w Europie zarówno dla 
kobiet, jak i dla mężczyzn, utworzenie 
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stworzenie większej liczby miejsc pracy 
w Europie, utworzenie niskoemisyjnej oraz 
bardziej wrażliwej na kwestie 
środowiskowe gospodarki, a także 
zwiększenie międzynarodowego znaczenia 
Europy.

niskoemisyjnej oraz bardziej wrażliwej na 
kwestie środowiskowe gospodarki, a także 
zwiększenie międzynarodowego znaczenia 
Europy.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Przedsiębiorczość kobiet oraz MŚP 
kierowane przez kobiety stanowią 
podstawowe źródło podwyższania stopnia 
zatrudnienia kobiet, a co za tym idzie –
większego skorzystania z poziomu 
wykształcenia kobiet. Przedsiębiorczość 
kobiet zapewnia również dynamizm 
i innowacyjność przedsiębiorstw, a jej 
potencjał jest w zbyt małym stopniu 
wykorzystywany w Unii Europejskiej, gdyż 
wzrost liczby kobiet-przedsiębiorców ma 
pozytywny wpływ na całą gospodarkę 
i przynosi jej bezpośrednie korzyści. 
Kobiety wykazują szczególną motywację 
w kierunku samodzielności, ponieważ 
dzięki prowadzeniu własnego 
przedsiębiorstwa mogą same decydować 
o swoim czasie pracy, a dzięki temu lepiej 
łączyć życie zawodowe z rodzinnym. W 
niestabilnej sytuacji gospodarczej łatwo 
zapomina się o działaniach na rzecz 
kobiet-przedsiębiorców.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Z uwagi na niski wskaźnik 
przedsiębiorstw prowadzonych przez 
kobiety (jedynie 30% w Europie) program 



PE491.366v02-00 8/18 AD\913358PL.doc

PL

powinien wspierać i ułatwiać 
przedsiębiorczość kobiet, jako że kobiety-
przedsiębiorcy mają istotny wpływ na 
gospodarkę, nie tylko w związku z ich 
zdolnością tworzenia miejsc pracy dla 
siebie, ale także dla innych. Obecne 
globalne warunki gospodarcze silnie 
podkreślają istotny wymiar 
przedsiębiorczości kobiet jako 
wschodzącej siły gospodarczej oraz 
potrzebę jej wspierania.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11c) Program powinien podkreślać 
znaczenie wspierania nieopartej na 
segregacji płciowej własności 
przedsiębiorstwa, edukacji, szkolenia, 
badań i obrony interesów, 
upowszechniając poprzez system 
odpowiednie informacje wszystkim 
zainteresowanym podmiotom, a także 
organizując kampanie i tworząc serwisy 
społecznościowe. Za pośrednictwem 
uniwersytetów, instytucji unijnych, 
ministerstw edukacji i decydentów 
politycznych w państwach członkowskich 
program powinien wspierać w równym 
stopniu przedsiębiorczość kobiet jako 
sferę zainteresowania obu płci od 
wczesnych etapów edukacji oraz obraz 
kobiet-przedsiębiorców jako wzorców do 
naśladowania.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Mając na uwadze, że pośrednicy 
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finansowi udzielają mikrokredytów (czyli 
pożyczek opiewających na kwotę poniżej 
25 000 euro) w systemie gwarancyjnym. 
Program nie przewiduje specjalnego 
filaru dotyczącego mikrokredytów, 
ponieważ pokryłoby to się z „Programem 
na rzecz przemian i innowacji 
społecznych”, zaproponowanym przez 
Komisję 6 października 2011 r., który
specjalnie obejmuje mikrokredyty.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Kolejnym czynnikiem wpływającym 
na konkurencyjność jest stosunkowo słaby 
duch przedsiębiorczości w Unii. Zaledwie 
45 % obywateli europejskich (w tym mniej 
niż 40 % kobiet) wyraża zainteresowanie 
samozatrudnieniem, w porównaniu do 55 
% populacji amerykańskiej i 71 % 
chińskiej. Wartość dodaną UE tworzą 
również demonstracja i efekty 
stymulacyjne, np. Europejskie Nagrody 
Przedsiębiorczości i konferencje, jak 
również środki służące zwiększeniu 
spójności i zbliżenia, takie jak analizy 
porównawcze i wymiana najlepszych 
praktyk.

(16) Kolejnym czynnikiem wpływającym 
na konkurencyjność jest stosunkowo słaby 
duch przedsiębiorczości w Unii, którego 
należy pobudzać innowacyjnymi i 
zróżnicowanymi podejściami wobec 
konkretnych grup docelowych, zwłaszcza 
młodzieży i kobiet. Zaledwie 45 % 
obywateli europejskich (w tym mniej niż 
40 % kobiet) wyraża zainteresowanie 
samozatrudnieniem, w porównaniu do 55 
% populacji amerykańskiej i 71 % 
chińskiej. Wartość dodaną UE tworzą 
również demonstracja i efekty 
stymulacyjne, np. Europejskie Nagrody 
Przedsiębiorczości i poświęcone 
przedsiębiorczości konferencje, projekty, 
warsztaty i programy wsparcia 
mentorskiego, jak również środki służące 
zwiększeniu spójności i zbliżenia, takie jak 
analizy porównawcze i wymiana 
najlepszych praktyk. W zachęcaniu kobiet 
do przedsiębiorczości, utrzymaniu ich 
karier jako przedsiębiorców i czynieniu 
z nich wzorców do naśladowania 
zasadnicze znaczenie ma zmierzenie się 
z kontekstualnymi przeszkodami, 
tradycyjnymi przekonaniami i 
stereotypami na temat kobiet oraz 
podniesienie wiarygodności kobiet jako 
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przedsiębiorców.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Jeżeli jest to możliwe w praktyce, 
należy gromadzić dane służące jako 
wskaźniki osiągnięcia celów z podziałem 
na płeć, pochodzenie etniczne, wiek, 
obszar, wielkość i czas prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także zgodnie 
z przepisami państw członkowskich 
dotyczącymi ochrony danych osobowych, 
z pomocą Europejskiej Fundacji na Rzecz 
Poprawy Warunków Życia i Pracy oraz 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn. Jeżeli jest to możliwe, 
dane takie należy gromadzić w taki 
sposób, by nie nakładać dodatkowych 
obciążeń na MŚP, oraz powinny one 
pomóc w naświetleniu decydentom 
politycznym konkretnych problemów, 
z jakimi borykają się kobiety-
przedsiębiorcy.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Program powinien uzupełniać inne 
programy unijne, z zastrzeżeniem, że 
każdy instrument powinien funkcjonować 
według własnych szczególnych procedur.
W ten sposób nie dojdzie do podwójnego 
finansowania tych samych kosztów 
kwalifikowalnych. W dążeniu do 
uzyskania wartości dodanej i znacznego 
wpływu dzięki finansowaniu UE należy 
zapewnić ścisłe synergie z innymi 
programami unijnymi i funduszami 

(20) Program powinien uzupełniać inne 
programy unijne, z zastrzeżeniem, że 
każdy instrument powinien funkcjonować 
według własnych szczególnych procedur.
W ten sposób nie dojdzie do podwójnego 
finansowania tych samych kosztów 
kwalifikowalnych. W dążeniu do 
uzyskania wartości dodanej i znacznego 
wpływu dzięki finansowaniu UE należy 
zapewnić ścisłe synergie z innymi 
programami unijnymi i funduszami 
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strukturalnymi. strukturalnymi. Potrzebne są specjalne 
środki, które ułatwią kobietom uzyskanie 
funduszy na finansowanie przedsięwzięć 
gospodarczych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Program powinien ułatwiać 
kobietom-przedsiębiorcom dostęp do 
finansowania, które zostanie 
udostępnione w celu propagowania 
i podwyższania poziomu 
przedsiębiorczości wśród kobiet poprzez 
zapewnienie specjalnych dotacji i kapitału 
wysokiego ryzyka.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20b) Program powinien zapewniać 
pomoc tym kobietom-przedsiębiorcom, 
które posiadają mniej wiedzy na temat 
dostępnych możliwości finansowania oraz 
mniej doświadczenia w zakresie 
zarządzania finansowego, co 
spowodowane jest czynnikami 
społecznymi, i które potrzebują wsparcia 
nie tylko na etapie zakładania 
przedsiębiorstwa, ale również w okresie 
jego funkcjonowania a także, w razie 
potrzeby, jego likwidacji.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) We wszystkich odpowiednich 
inicjatywach i działaniach objętych 
programem muszą być zachowane zasady 
przejrzystości i równości szans dla obu 
płci. Poszanowanie praw człowieka 
i podstawowych wolności dla wszystkich 
obywateli również powinno być 
uwzględnione w tych działaniach 
i inicjatywach.

(21) We wszystkich odpowiednich 
inicjatywach i działaniach objętych 
programem muszą być zachowane zasady 
przejrzystości oraz wspierana równość 
kobiet i mężczyzn; należy także 
uwzględnić dodatkowe wskaźniki i 
przeszkody, które sprawiają, że 
prowadzenie przedsiębiorstwa staje się dla
kobiet mniej atrakcyjnym lub pewnym 
rozwiązaniem, takie jak nierównowaga 
życia zawodowego i rodzinnego, brak 
wzorców do naśladowania i wsparcia 
mentorskiego, stereotypy społeczne i 
umiejętności z zakresu przedsiębiorczości 
edukacyjnej. Poszanowanie praw 
człowieka i podstawowych wolności dla 
wszystkich obywateli również powinno 
być uwzględnione w tych działaniach 
i inicjatywach.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Program powinien mieć na celu 
ułatwienie dostępu do technicznych, 
naukowych, biznesowych i wspierających 
sieci oraz powinien zapewniać 
odpowiednie doradztwo w zakresie 
szkoleń, programów wsparcia i 
programów mentorskich dla wszystkich 
osób zainteresowanych założeniem MŚP –
zwłaszcza młodzieży i kobiet – w celu 
rozwijania umiejętności z zakresu 
przedsiębiorczości, wiedzy, ducha i 
zaufania, co oferuje np. europejska sieć 
ambasadorek kobiecej przedsiębiorczości 
(ENFEA), która podkreśla rolę, jaką 
kobiety mogą odegrać w tworzeniu miejsc 
pracy i wspieraniu konkurencyjności 
poprzez zachęcanie kobiet i młodych 
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dziewcząt do zakładania własnych 
przedsiębiorstw za pomocą zajęć
szkolnych, na uniwersytecie, w 
społecznościach lokalnych i mediach.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Przedsiębiorcom – kobietom 
i mężczyznom – należy zapewnić ofertę 
kształcenia osobistego, dalszego 
kształcenia w dziedzinie informatyki 
i rozwijania umiejętności językowych, by 
w ten sposób rozwijać również 
umiejętności potrzebne na rynku 
międzynarodowym.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21c) Kobiety na obszarach wiejskich 
mogą napotykać bariery w dostępie do 
wsparcia informatycznego oraz narzędzi 
i usług finansowych i technologicznych, 
co może w dużym stopniu ograniczyć ich 
zdolność do założenia lub rozwinięcia ich 
działalności gospodarczej. Z tego względu 
niniejszy wniosek powinien zmierzać do 
włączającego geograficznie charakteru 
poprzez „przekazanie naszych myśli 
światu” za pomocą proaktywnych 
kampanii marketingowych, które zdołają 
osiągnąć maksymalny rezultat przy 
minimalnym koszcie dla europejskiego 
podatnika oraz odmłodzić podupadające 
wspólnoty wiejskie.

Poprawka 17
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) przyczynianie się do osiągnięcia 
nadrzędnego priorytetu równości płci oraz 
poprawy statusu i upodmiotowienia 
kobiet, a także podejmowanie działań 
w celu zwalczania istniejących barier dla 
kobiet-przedsiębiorców, w tym braku 
dostępu do finansowania, szkoleń 
i technologii informacyjnych, trudności 
w osiągnięciu równowagi między życiem 
zawodowym i rodzinnym oraz 
negatywnego odbioru kulturowego 
i stereotypów dotyczących kobiet-
przedsiębiorców.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) krzewienie kultury przedsiębiorczości 
i wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz 
wzrostu MŚP.

(b) krzewienie wolnej od segregacji 
płciowej kultury przedsiębiorczości i 
wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz 
wzrostu MŚP, w tym wśród konkretnych 
grup docelowych, takich jak młodzież, 
kobiety i grupy marginalizowane.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wzrost MŚP w kategoriach wartości 
dodanej i liczby zatrudnionych,

(d) wzrost MŚP w kategoriach wartości 
dodanej i liczby zatrudnionych,
z podziałem na płeć, pochodzenie 
etniczne, wiek, obszar, wielkość i czas 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
a także zgodnie z przepisami państw 
członkowskich dotyczącymi ochrony 
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danych osobowych,

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) pozytywny wzrost liczby 
zatrudnionych kobiet, zwłaszcza 
w zarządzie i strategicznych organach 
kierowniczych MŚP,

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Program przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” oraz do osiągnięcia
celu „inteligentnego i trwałego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu”.
W szczególności program przyczynia się 
do osiągnięcia podstawowego celu 
związanego z zatrudnieniem.

3. Program przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” oraz do osiągnięcia 
celu „inteligentnego i trwałego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu”.
W szczególności program przyczynia się 
do osiągnięcia podstawowego celu 
związanego z zatrudnieniem, 
zmierzającego do wskaźnika 75% 
zatrudnienia wśród mężczyzn i kobiet.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) promowanie przedsiębiorczości, 
zwłaszcza wśród konkretnych grup 
docelowych;

(b) promowanie przedsiębiorczości, 
zwłaszcza wśród konkretnych grup 
docelowych, jak ludzie młodzi, kobiety 
i grupy marginalizowane;

Poprawka 23
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) poprawa dostępu MŚP do finansowania 
w formie instrumentów kapitałowych 
i dłużnych;

(c) poprawa dostępu MŚP do finansowania 
w formie instrumentów kapitałowych 
i dłużnych oraz dostarczanie informacji 
i podnoszenie świadomości potencjalnych 
beneficjentów, w tym konkretnych grup 
docelowych, takich jak młodzież, kobiety 
i grupy marginalizowane;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) środki służące ulepszeniu projektów, 
realizacji i oceny kierunków polityki 
wpływających na konkurencyjność 
i trwałość przedsiębiorstw, w tym 
odporność na sytuacje kryzysowe, oraz 
zapewnieniu rozwoju odpowiedniej 
infrastruktury, światowej klasy klastrów 
oraz sieci biznesowych, warunków 
ramowych i rozwoju trwałych produktów, 
usług i procesów;

(a) środki służące ulepszeniu projektów, 
realizacji i oceny kierunków polityki 
wpływających na konkurencyjność 
i trwałość przedsiębiorstw, w tym 
odporność na sytuacje kryzysowe, oraz 
zapewnieniu rozwoju odpowiedniej 
infrastruktury zarówno na obszarach 
miejskich, jak i wiejskich, światowej klasy 
klastrów oraz sieci biznesowych, 
warunków ramowych i rozwoju trwałych 
produktów, usług i procesów;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców oraz 
przedsiębiorców-kobiet, jak również 
szczególnych grup docelowych.

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
młodych przedsiębiorców, przedsiębiorców 
wywodzących się z grup 
marginalizowanych, a także nowych i 
potencjalnych przedsiębiorców – zarówno 
kobiet, jak i mężczyzn – jak również 
szczególnych grup docelowych, takich jak 
młodzi mężczyźni i kobiety.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może wspierać działania 
państw członkowskich służące rozwojowi 
edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości, 
wykształceniu umiejętności oraz postaw, 
zwłaszcza wśród potencjalnych i nowych 
przedsiębiorców.

3. Komisja może wspierać działania 
państw członkowskich służące rozwojowi 
edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości, 
wykształceniu umiejętności oraz postaw, 
zwłaszcza wśród potencjalnych i nowych 
przedsiębiorców – kobiet i mężczyzn. Przy 
tym należy wspierać zwłaszcza kobiety na 
obszarach wiejskich.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Skład 
komitetu jest zrównoważony pod 
względem reprezentacji kobiet i mężczyzn 
dzięki zastosowaniu parytetów płci.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cel szczegółowy: Promowanie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród 
konkretnych grup docelowych

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwiększenie odsetka obywateli UE 
zainteresowanych samozatrudnieniem do 
50 %

Zwiększenie odsetka obywateli UE 
zainteresowanych samozatrudnieniem do 
50 % (zarówno wśród mężczyzn, jak 
i kobiet)
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