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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje plan działania Komisji oraz środki przyjęte celem ułatwienia 
MŚP dostępu do finansowania;

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

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;

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;

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 obowiązujących w tych państwach;

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;

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;

8. wzywa państwa członkowskie do jak najpilniejszego przetransponowania do prawa
krajowego dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach;

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;

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


