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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W obliczu kryzysu gospodarczego w całej UE istotnym jest, abyśmy dobrze wykorzystywali 
nasze zasoby i aby przynosiły one 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 
procent ludności w 27 państwach członkowskich w 2010 roku było zagrożonych ubóstwem, 
gdyż ich dochód do dyspozycji 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 podniesienie świadomości 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 że 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.

Zalecenia dotyczące najlepszych praktyk 
                                               
1 W UE kobiety stanowią zaledwie jedną dziesiątą przedsiębiorców, w porównaniu z jedną czwartą wśród 
mężczyzn. 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.



PE491.366v01-00 4/11 PA\905854PL.doc

PL

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 właściwych kontaktów z kobietami-
przedsiębiorcami, do 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 proponuje 
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, 
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 obecnie 
znajduje się 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 mają 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 zarówno mężczyzn, jak
i kobiet.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły
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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.

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11 a) Przedsiębiorczość kobiet oraz MŚP 
kierowane przez kobiety stanowią 
podstawowe źródło podwyższania stopnia 
zatrudnienia kobiet, a co za tym idzie 
większego wykorzystania poziomu 
wykształcenia kobiet.  Przedsiębiorczość 
kobiet zapewnia również dynamizm
i innowacyjność przedsiębiorstw, której 
potencjał jest w zbyt małym stopniu 
wykorzystywany w Unii Europejskiej, gdyż 



PA\905854PL.doc 7/11 PE491.366v01-00

PL

wzrost liczby kobiet-przedsiębiorców ma 
pozytywny wpływ na całą gospodarkę
i przynosi jej bezpośrednie korzyści.
W niestabilnej sytuacji gospodarczej łatwo 
zapomina się o działaniach na rzecz 
kobiet-przedsiębiorców.

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20 b) 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.
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Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

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, a także powinna być 
propagowana równość mężczyzn i kobiet.
Poszanowanie praw człowieka
i podstawowych wolności dla wszystkich 
obywateli również powinno być 
uwzględnione w tych działaniach
i inicjatywach.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Program powinien wspierać 
programy mentorskie oraz wspierać takie 
programy jak europejska sieć 
ambasadorek kobiecej przedsiębiorczości 
(ENFEA), które podkreślają rolę, jaką 
kobiety mogą odegrać w tworzeniu miejsc 
pracy i wspieraniu konkurencyjności 
poprzez zachęcanie kobiet i młodych 
dziewcząt do zakładania własnych 
przedsiębiorstw za pomocą zajęć 
szkolnych, na uniwersytecie,
w społecznościach lokalnych i mediach.

Or. en
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Poprawka 8
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 kultury przedsiębiorczości
i wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz 
wzrostu MŚP, w tym wśród konkretnych 
grup docelowych, takich jak młodzież
i kobiety.

Or. en

Poprawka 9
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 
danych osobowych,

Or. en

Poprawka 10
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 młodzież i kobiety, 
również za pomocą modeli 
pedagogicznych;

Or. en
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Poprawka 11
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 i kobiety;

Or. en

Poprawka 12
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.

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Cel ogólny: 2. Krzewienie kultury przedsiębiorczości oraz wspieranie 
tworzenia i rozwoju MŚP – kolumna 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Docelowy wzrost w wartości dodanej 
brutto MŚP 4 % rocznie; roczny przyrost 
zatrudnienia w MŚP o 1 %

Docelowy wzrost w wartości dodanej 
brutto MŚP 4 % rocznie; roczny przyrost 
zatrudnienia mężczyzn i kobiet w MŚP o 1 
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%

Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cel szczegółowy: Promowanie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród 
konkretnych grup docelowych – kolumna 3

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)

Or. en


