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Poprawka 1
Małgorzata Handzlik

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą ułatwienia 
przedsiębiorstwom dostępu do 
długoterminowych funduszy 
inwestycyjnych w ramach Aktu o 
jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 2
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że MŚP wnoszą ogromny wkład 
w tworzenie miejsc pracy, w trwały rozwój
i innowację;

2. zwraca uwagę, że 99% wszystkich 
europejskich przedsiębiorstw stanowią
MŚP zapewniające 85% miejsc pracy, i 
uważa, że w związku z tym MŚP są siłą 
napędową europejskiej gospodarki 
ponoszącą nadrzędną odpowiedzialność za
tworzenie miejsc pracy, trwały wzrost 
gospodarczy i innowacje;

Or. en

Poprawka 3
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że MŚP wnoszą ogromny wkład 
w tworzenie miejsc pracy, w trwały rozwój
i innowację;

2. zauważa, że większe przedsiębiorstwa 
często opierają się w znacznym stopniu na 
sieci MŚP, i w związku z tym uznaje, że 
MŚP wnoszą ogromny wkład w tworzenie 
miejsc pracy, trwały wzrost gospodarczy i 
innowacje;

Or. en

Poprawka 4
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina o zróżnicowaniu MŚP 
według kryteriów dotyczących inwestycji i 
innowacji oraz zaleca różnicowanie metod 
analizy i wsparcia w przypadku każdego 
modelu;

Or. en

Poprawka 5
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że w wyniku kryzysu 
finansowego w UE szereg banków 
europejskich zbankrutowało, a w rezultacie 
pożyczkodawcy są w mniejszym stopniu 
skłonni udzielać kredytów MŚP, 
utrudniając im dostęp do finansowania;

3. zwraca uwagę, że w wyniku kryzysu 
finansowego w UE szereg banków 
europejskich zbankrutowało, a w rezultacie 
pożyczkodawcy są w mniejszym stopniu 
skłonni udzielać kredytów MŚP, 
utrudniając im dostęp do finansowania; jest 
zaniepokojony tym, że w coraz większym 
stopniu kapitałowy i oparty o ocenę ryzyka 
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sektor bankowy domaga się wyższych 
zabezpieczeń i premii z tytułu ryzyka, przy 
czym oba te wymogi skutkują 
niedostatecznym finansowaniem i 
straconymi szansami w zakresie interesów 
i zatrudnienia w tym bardzo dużym 
sektorze gospodarki; z tego względu 
uważa, że dostępność systemów gwarancji 
kredytowych i pożyczkowych ma kluczowe 
znaczenie dla wykorzystania potencjału 
oferowanego przez MŚP w zakresie 
wzrostu gospodarczego i miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 6
Małgorzata Handzlik

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że w wyniku kryzysu 
finansowego w UE szereg banków 
europejskich zbankrutowało, a w rezultacie 
pożyczkodawcy są w mniejszym stopniu 
skłonni udzielać kredytów MŚP, 
utrudniając im dostęp do finansowania;

3. zwraca uwagę, że w wyniku kryzysu 
finansowego w UE szereg banków 
europejskich zbankrutowało, a w rezultacie 
z jednej strony pożyczkodawcy są w 
mniejszym stopniu skłonni udzielać 
kredytów MŚP, utrudniając im dostęp do 
finansowania, a z drugiej strony zaufanie 
przedsiębiorstw do instytucji kredytowych 
zostało zachwiane, co zniechęca 
przedsiębiorstwa do ubiegania się o 
kredyt;

Or. en

Poprawka 7
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że w wyniku kryzysu 
finansowego w UE szereg banków 
europejskich zbankrutowało, a w rezultacie 
pożyczkodawcy są w mniejszym stopniu 
skłonni udzielać kredytów MŚP, 
utrudniając im dostęp do finansowania;

3. zwraca uwagę, że w wyniku kryzysu 
finansowego w UE szereg banków 
europejskich zbankrutowało, a w rezultacie 
pożyczkodawcy są w mniejszym stopniu 
skłonni udzielać kredytów MŚP, 
utrudniając im dostęp do finansowania; 
wzywa zatem państwa członkowskie, aby 
wprowadziły przepisy prawne 
zobowiązujące banki do podawania 
uzasadnienia w przypadku odmowy 
udzielenia MŚP kredytu;

Or. en

Poprawka 8
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że wyższe podatki 
nakładane na mocy planów korekt 
budżetowych w państwach członkowskich 
w ramach interwencji bardzo utrudniają 
sytuację MŚP oraz konsumentów; wzywa 
do przyjęcia środków ułatwiających MŚP 
ubieganie się o unijne i krajowe programy 
i środki finansowe; domaga się od Komisji 
przeprowadzenia oceny skutków korekty 
budżetowej ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP;

Or. en

Poprawka 9
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że MŚP w Europie są 
bardzo zróżnicowane i że wskutek 
korzystania z rozbieżnych modeli 
biznesowych napotykają one różne 
rodzaje wyzwań dotyczących 
finansowania;

Or. en

Poprawka 10
Małgorzata Handzlik

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że MŚP stanowią 
zróżnicowaną grupę przedsiębiorstw i że 
fakt ten powinien znaleźć 
odzwierciedlenie w sposobach 
finansowania;

Or. en

Poprawka 11
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zaznacza, że szczególną uwagę należy 
zwrócić na fakt, iż kryzys gospodarczy 
doprowadził do bankructwa wielu 
rentownych przedsiębiorstw; wzywa zatem 
państwa członkowskie i Komisję, aby 
zapewniły wsparcie finansowe stanowiące 
dla przedsiębiorców drugą szansę na 
rozpoczęcie nowej działalności 
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gospodarczej;

Or. en

Poprawka 12
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
opracowywania procedur szybkiego 
awansu i stworzenia pojedynczych 
punktów kontaktowych dla MŚP, by 
stymulować zakładanie nowych 
przedsiębiorstw, a także ułatwiać im dostęp 
do rynków międzynarodowych;

4. wzywa państwa członkowskie do 
opracowywania procedur szybkiego 
awansu i stworzenia pojedynczych 
punktów kontaktowych dla MŚP, by 
stymulować zakładanie nowych 
przedsiębiorstw, a także ułatwiać im dostęp 
do rynków międzynarodowych; apeluje do 
Komisji o większą spójność pomiędzy 
poszczególnymi programami 
gwarancyjnymi oraz o prawidłową 
równowagę w zakresie krajowych i 
unijnych systemów wspierających 
finansowanie innowacji lub udostępnianie 
kapitału wysokiego ryzyka dla MŚP;

Or. en

Poprawka 13
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do wspierania rozwoju 
krajowych banków inwestycyjnych dla 
MŚP i do podjęcia działania 
umożliwiającego istniejącym bankom 
inwestycyjnym dla MŚP rozszerzanie 
prowadzonej przez te banki działalności na 
inne państwa członkowskie na warunkach 

5. wzywa Komisję do dalszej poprawy 
współpracy z krajowymi bankami rozwoju
i bankami komercyjnymi w celu wymiany 
doświadczeń i najlepszych praktyk, 
rozwijania synergii oraz wskazania 
możliwych sposobów na upraszczanie i 
usprawnianie unijnych programów 
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obowiązujących w tych państwach; finansowania MŚP, a także do podjęcia 
działania umożliwiającego istniejącym 
bankom inwestycyjnym dla MŚP 
rozszerzanie prowadzonej przez te banki 
działalności na inne państwa członkowskie 
na warunkach obowiązujących w tych 
państwach;

Or. en

Poprawka 14
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania aniołów 
biznesu oraz do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia budżetowego dla 
tego modelu finansowania;

Or. en

Poprawka 15
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szerszego informowania 
o inicjatywach UE dotyczących 
wspierania finansowania MŚP, w tym o 
programie na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME);

Or. en
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Poprawka 16
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że mobilizacja oszczędności 
gospodarstw domowych jest kluczowym 
instrumentem stymulowania inwestycji na 
rzecz MŚP; przypomina Komisji, że należy 
niezwłocznie złożyć wniosek w sprawie 
usprawnienia mobilizacji kapitału 
dostępnego do wykorzystania przez MŚP;

Or. fr

Poprawka 17
Małgorzata Handzlik

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do udzielania przedsiębiorcom pełnych i 
aktualnych informacji we wszystkich 
językach UE (wraz z użytecznymi 
źródłami) w sprawie dostępu do 
odpowiedniego finansowania;

6. podkreśla duże znaczenie lepszego 
dostępu MŚP do informacji; wzywa zatem 
Komisję i państwa członkowskie do 
udzielania przedsiębiorcom pełnych i 
aktualnych informacji we wszystkich 
językach UE (wraz z użytecznymi 
źródłami) w sprawie dostępu do 
odpowiedniego finansowania;

Or. en

Poprawka 18
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do udzielania przedsiębiorcom pełnych i 
aktualnych informacji we wszystkich 
językach UE (wraz z użytecznymi 
źródłami) w sprawie dostępu do 
odpowiedniego finansowania;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do udzielania przedsiębiorcom pełnych i 
aktualnych informacji na jednej 
europejskiej stronie internetowej we 
wszystkich językach UE (wraz z 
użytecznymi źródłami) w sprawie dostępu 
do odpowiedniego finansowania;

Or. en

Poprawka 19
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się kwestią 
poprawy dostępu do finansowania dla 
MŚP, których celem jest dostarczanie 
sektorowi publicznemu innowacyjnych 
robót, towarów lub usług; apeluje w 
szczególności o przyjęcie środków na rzecz 
poprawy warunków finansowania dzięki 
zapewnieniu, że kapitał podwyższonego 
ryzyka oraz inne odpowiednie strumienie 
finansowania w pełni dostrzegą potencjał 
wzrostu innowacyjnych przedsiębiorstw, 
które pracują wspólnie z partnerami z 
sektora publicznego zarówno nad 
projektami dotyczącymi zamówień 
przedkomercyjnych, jak i w ramach 
partnerstw innowacyjnych;

Or. en

Poprawka 20
Franz Obermayr
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do wprowadzenia 
systemu monitoringu, dzięki któremu 
unijne środki i gwarancje będą docierały 
do najmniejszych przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 21
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla potrzebę szerszego 
uwrażliwiania studentów i uczących na 
kwestie przedsiębiorczości; podkreśla, że 
przedsiębiorcy odbywający szkolenie 
powinni móc korzystać z odpowiednich 
programów nauczania w zakresie dostępu 
do finansowania;

Or. fr

Poprawka 22
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie do 
ograniczenia obciążeń biurokratycznych i 
do upraszczania procedur, które utrudniają 
zakładanie nowych przedsiębiorstw i 
stanowią przeszkodę w kontynuowaniu 
prowadzenia działalności przez MŚP;

7. wzywa państwa członkowskie do 
ograniczenia obciążeń biurokratycznych i 
do upraszczania procedur, które utrudniają 
zakładanie nowych przedsiębiorstw i 
stanowią przeszkodę w kontynuowaniu 
prowadzenia działalności przez MŚP, ze 
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szczególnym uwzględnieniem komunikatu 
Komisji z dnia 23 listopada 2011 r. 
zatytułowanego „Zmniejszanie obciążeń 
regulacyjnych dla MŚP – Dostosowanie 
przepisów UE do potrzeb 
mikroprzedsiębiorstw”;

Or. en

Poprawka 23
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie do 
ograniczenia obciążeń biurokratycznych i 
do upraszczania procedur, które utrudniają 
zakładanie nowych przedsiębiorstw i 
stanowią przeszkodę w kontynuowaniu 
prowadzenia działalności przez MŚP;

7. wzywa państwa członkowskie do 
ograniczenia obciążeń biurokratycznych i 
do upraszczania procedur, które utrudniają 
zakładanie nowych przedsiębiorstw i 
stanowią przeszkodę w kontynuowaniu 
prowadzenia działalności przez MŚP; w 
związku z tym podkreśla, jak ważne jest, 
aby Komisja i państwa członkowskie 
konsekwentnie stosowały test MŚP we 
wszystkich odpowiednich obszarach 
polityki;

Or. en

Poprawka 24
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca się do Komisji o 
zaproponowanie uproszczonych i mniej 
kosztownych przepisów oraz wytycznych, 
szczególnie dla programów mających na 
celu wspieranie mniejszych środków 
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finansowych dla MŚP w formie gwarancji 
i instrumentów typu mezzanine lub 
instrumentów kapitałowych;

Or. en

Poprawka 25
António Fernando Correia de Campos

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, jak ważne jest zmniejszenie 
formalności wymaganych do rozpoczęcia 
nowej działalności gospodarczej, i wzywa 
Komisję do badania najlepszych praktyk 
stosowanych w poszczególnych państwach 
członkowskich oraz do wspierania 
szerszego nagłaśniania osiąganych 
sukcesów;

Or. en

Poprawka 26
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwienia MŚP dostępu do środków 
finansowych poprzez uproszczenie 
przepisów dotyczących przekazywania 
danych oraz do promowania 
internetowych repozytoriów danych w 
odniesieniu do certyfikatów i innych 
dokumentów pomocniczych;

Or. en
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Poprawka 27
Małgorzata Handzlik

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, jak ważna dla zapewnienia 
podaży środków finansowych na 
inwestycje w MŚP jest pomoc MŚP w 
przyciąganiu inwestorów, szczególnie 
poprzez profesjonalizację MŚP w zakresie 
opracowywania przekonujących planów 
operacyjnych;

Or. en

Poprawka 28
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zajęcie się kwestią 
wprowadzenia takich uproszczeń 
fiskalnych dla MŚP, które lepiej 
wspierałyby inwestycje, w tym inwestycje 
transgraniczne, jak również wydajność i 
wzrost;

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zajęcia się kwestią uproszczenia 
procedur administracyjnych dotyczących 
podatku od wartości dodanej (VAT) dla 
MŚP, które zmniejszą obciążenia, ułatwią 
i ożywią handel transgraniczny oraz będą 
stymulować wzrost gospodarczy;

Or. en

Poprawka 29
Małgorzata Handzlik

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zajęcie się kwestią 
wprowadzenia takich uproszczeń 
fiskalnych dla MŚP, które lepiej
wspierałyby inwestycje, w tym inwestycje 
transgraniczne, jak również wydajność i 
wzrost;

9. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zajęcie się kwestią 
wprowadzenia uproszczeń fiskalnych dla 
MŚP oraz o usunięcie pozostałych 
obciążeń administracyjnych, które lepiej
wspierają inwestycje, w tym inwestycje 
transgraniczne, jak również wydajność i 
wzrost gospodarczy;

Or. en

Poprawka 30
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwrócenia szczególnej 
uwagi na tworzenie zachęt dla inwestorów 
będących aniołami biznesu w postaci 
korzystnego opodatkowania; ponadto 
apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o wspieranie programów 
wspólnego finansowania z udziałem 
doświadczonych emerytowanych 
menedżerów i dostawców finansowych;

Or. en

Poprawka 31
Małgorzata Handzlik

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że nieodzowne są 10. podkreśla, że by MŚP zdobywały lepszy 
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sprawiedliwe i przejrzyste ramy 
regulacyjne UE dotyczące przetargów 
publicznych, by MŚP zdobywały lepszy 
dostęp do zamówień publicznych.

dostęp do zamówień publicznych i miały 
faktyczną możliwość realizacji takich 
zamówień, nieodzowne są sprawiedliwe i 
przejrzyste ramy regulacyjne UE dotyczące 
przetargów publicznych oraz 
proporcjonalne, przejrzyste i 
niedyskryminujące egzekwowanie 
dyrektywy 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług.

Or. en

Poprawka 32
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że nieodzowne są 
sprawiedliwe i przejrzyste ramy 
regulacyjne UE dotyczące przetargów 
publicznych, by MŚP zdobywały lepszy 
dostęp do zamówień publicznych.

10. podkreśla, że nieodzowne są 
sprawiedliwe, otwarte i przejrzyste ramy 
regulacyjne UE dotyczące przetargów 
publicznych, by MŚP zdobywały lepszy 
dostęp do zamówień publicznych.

Or. en

Poprawka 33
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. dodaje, że należy przyjąć środki, 
dzięki którym uproszczenie 
transgranicznej działalności MŚP 
jednocześnie nie ułatwi prowadzenia 
transgranicznej działalności w ramach 
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fikcyjnego samozatrudnienia, zwłaszcza w 
sektorze budowlanym;

Or. en

Poprawka 34
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. uważa, że aby środki trafiały do 
MŚP, należy wprowadzić system 
monitorowania, dzięki któremu banki 
będą wykorzystywały środki finansowe i 
gwarancje do zwiększania pożyczek 
udzielanych MŚP; jest zdania, że może to 
obejmować systemy sprawozdawcze oraz 
kodeks postępowania dla banków 
udzielających pożyczek MŚP;

Or. en


