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Poprawka 1
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Odniesienie 9a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dokument roboczy służb 
Komisji pt. „Wykorzystanie potencjału 
ekologicznego wzrostu gospodarczego w 
zakresie zatrudnienia” z dnia 18 kwietnia 
2012 r., towarzyszący dokumentowi pt. „W 
kierunku odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu” COM(2012) 
173 final,

Or. en

Poprawka 2
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Punkt –A preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

–A. mając na uwadze, że ponad 96% MŚP 
w UE zatrudnia mniej niż 50 
pracowników i ma obroty 
nieprzekraczające 10 mln EUR, a także 
mając na uwadze, że zdolności w zakresie 
eksportu towarów i usług poza granice 
kraju, w którym prowadzą działalność, są 
ograniczone, głównie z powodu wysokich 
kosztów stałych związanych z handlem 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 3
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
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Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 25% unijnych 
MŚP prowadzi działalność na skalę 
międzynarodową w obrębie jednolitego 
rynku, a tylko 13% z nich poza granicami 
UE; mając na uwadze, że tylko 24% 
mikroprzedsiębiorstw eksportuje towary i 
usługi w porównaniu do 38% małych i 
53% średnich przedsiębiorstw;

A. mając na uwadze, że 25% unijnych 
MŚP prowadzi działalność na skalę 
międzynarodową w obrębie jednolitego 
rynku, przy czym tylko 13% z nich poza 
granicami UE, a także mając na uwadze, że 
tylko 24% mikroprzedsiębiorstw 
eksportuje towary i usługi w porównaniu 
do 38% małych i 53% średnich 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 4
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że jedna trzecia 
obciążeń administracyjnych wynikających 
z prawodawstwa UE spowodowana jest 
jego nieskutecznym wdrażaniem na 
szczeblu krajowym, co oznacza, że 
bardziej efektywne transponowanie 
prawodawstwa UE przez państwa 
członkowskie pozwoliłoby uzyskać 
oszczędności rzędu 40 mld EUR6;

B. mając na uwadze, że blisko jedna trzecia 
obciążeń administracyjnych wynikających 
z prawodawstwa UE spowodowana jest 
głównie jego nieproporcjonalnym i 
nieskutecznym wdrażaniem na szczeblu 
krajowym, co oznacza, że bardziej 
efektywne transponowanie prawodawstwa 
UE przez państwa członkowskie 
pozwoliłoby uzyskać oszczędności rzędu 
40 mld EUR;

Or. en

Poprawka 5
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi
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Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że ponad 96% MŚP 
w Unii Europejskiej zatrudnia mniej niż 
50 pracowników i ma obroty 
nieprzekraczające 10 mln EUR, a także 
mając na uwadze, że zdolności w zakresie 
eksportu towarów i usług poza granice 
kraju, w którym prowadzą działalność, są 
ograniczone, głównie z powodu wysokich 
kosztów stałych związanych z handlem 
międzynarodowym, braku pewności prawa 
i fragmentacji regulacyjnej;

Or. en

Poprawka 6
Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w okresie 
kryzysu gospodarczego 
mikroprzedsiębiorstwa i MŚP mają trudny 
dostęp do finansowania służącego 
wsparciu ich rozwoju, zwłaszcza do 
niewielkich pożyczek;

Or. fr

Poprawka 7
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że MŚP, a w 
szczególności nowe firmy, utworzyły 85% 
wszystkich nowych miejsc pracy w UE, 
które powstały w latach 2002–2010; mając 
na uwadze, że 32,5 mln ludzi w UE pracuje 
w formie samozatrudnienia;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 8
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przemysł odgrywa 
kluczową rolę w europejskiej gospodarce, 
a w sektorze wytwórczym zatrudnionych 
jest 25% pracowników sektora prywatnego 
w UE oraz, że na sektor ten przypada 80% 
wydatków sektora prywatnego 
przeznaczanych na badania i rozwój;

D. mając na uwadze, że przemysł odgrywa 
kluczową rolę w europejskiej gospodarce, 
a w sektorze wytwórczym zatrudnionych 
jest bezpośrednio 25% pracowników 
sektora prywatnego w UE oraz, że na 
sektor ten przypada 80% wydatków sektora 
prywatnego przeznaczanych na badania i 
rozwój;

Or. de

Poprawka 9
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że w trakcie recesji 
gospodarczej proces tworzenia miejsc 
pracy w ekologicznych sektorach 
przemysłu cały czas postępował w 
porównaniu z wieloma innymi sektorami i 
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że zgodnie z prognozami sytuacja ta ma 
się utrzymać w nadchodzących latach1;
__________________
1 Eurostat szacuje, że łączna liczba osób 
zatrudnionych wzrosła z 2,4 mln w 2000 r. 
do 3,0 mln w 2008 r., a zgodnie z 
prognozami w 2012 r. ma wynieść 3,4 mln 
(kwiecień 2012 r.).

Or. en

Poprawka 10
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że internet i 
technologie informacyjno-komunikacyjne 
dają MŚP więcej możliwości w zakresie 
sprzedaży usług na całym świecie i 
odgrywają podstawową rolę w 
umożliwianiu MŚP tego, by w coraz 
większym stopniu przyczyniały się one do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy;

Or. en

Poprawka 11
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt Db preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że zgodnie z 
szacunkami Komisji strategie polityczne 
propagujące przejście na ekologiczną 
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gospodarkę, takie jak strategie polityczne 
dotyczące efektywnego gospodarowania 
zasobami, efektywności energetycznej i 
zmiany klimatu, mogłyby doprowadzić do 
stworzenia do 2020 r. 9 milionów miejsc 
pracy, w szczególności w sektorze MŚP;

Or. en

Poprawka 12
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla konieczność uporania się z 
zawodnościami rynku dotykającymi MŚP, 
takimi jak niedostatek środków 
finansowych, zasobów ludzkich i 
organizacyjnych; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że Komisja zamierza 
promować i wspierać działania 
gospodarcze MŚP na rynkach 
zagranicznych, zarówno na terytorium UE, 
jak i poza nim;

1. podkreśla konieczność uporania się z 
zawodnościami rynku dotykającymi MŚP, 
takimi jak niedostatek środków 
finansowych, zasobów ludzkich i 
organizacyjnych; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że Komisja zamierza 
promować i wspierać działania 
gospodarcze MŚP na rynkach 
zagranicznych, zarówno na terytorium UE, 
jak i poza nim; ogólnie 
umiędzynarodowienie MŚP należy uważać 
za proces; w celu rozszerzenia zakresu 
działalności poza granice UE MŚP 
potrzebują usług doradczych już na 
szczeblu lokalnym, a nie wyłącznie na 
rynkach państw trzecich; tę potrzebę 
należy odzwierciedlić w unijnych 
strategiach politycznych o charakterze 
wspierającym;

Or. en

Poprawka 13
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla konieczność uporania się z 
zawodnościami rynku dotykającymi MŚP, 
takimi jak niedostatek środków 
finansowych, zasobów ludzkich i 
organizacyjnych; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że Komisja zamierza 
promować i wspierać działania 
gospodarcze MŚP na rynkach 
zagranicznych, zarówno na terytorium 
UE, jak i poza nim;

1. zauważa powszechne strukturalne i 
regulacyjne wyzwania stojące przed MŚP,
związane m.in. z dostępem do 
finansowania, zasobami ludzkimi i 
organizacyjnymi; z zadowoleniem 
przyjmuje w związku z tym to, że Komisja 
zamierza promować i wspierać działania 
gospodarcze MŚP na jednolitym rynku i 
rynkach państw trzecich;

Or. en

Poprawka 14
Josefa Andrés Barea, Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla konieczność uporania się z 
zawodnościami rynku dotykającymi MŚP, 
takimi jak niedostatek środków 
finansowych, zasobów ludzkich i 
organizacyjnych; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że Komisja zamierza 
promować i wspierać działania 
gospodarcze MŚP na rynkach 
zagranicznych, zarówno na terytorium UE, 
jak i poza nim;

1. podkreśla konieczność uporania się z 
zawodnościami rynku dotykającymi MŚP, 
takimi jak niedostatek środków 
finansowych, zasobów ludzkich i 
organizacyjnych; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że Komisja zamierza 
promować i wspierać działania 
gospodarcze MŚP zarówno na terytorium 
UE, jak i poza nim;

Or. es

Poprawka 15
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę na brak jednorodności w 
obrębie MŚP oraz na konieczność 
właściwego uwzględniania różnic między 
poszczególnymi przedsiębiorstwami i ich 
potrzebami;

2. podkreśla, że MŚP są niezwykle 
zróżnicowane; w związku z tym podczas 
opracowywania nowych strategii 
politycznych Komisja powinna 
uwzględniać różne wyzwania, które stoją 
przed przedsiębiorstwami w zależności od 
ich rozmiaru i sektora, w którym 
prowadzą działalność;

Or. en

Poprawka 16
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę na brak jednorodności w 
obrębie MŚP oraz na konieczność 
właściwego uwzględniania różnic między 
poszczególnymi przedsiębiorstwami i ich 
potrzebami;

2. zwraca uwagę na brak jednorodności w 
obrębie MŚP oraz na konieczność 
właściwego uwzględniania różnic między 
poszczególnymi przedsiębiorstwami i ich 
potrzebami; domaga się tego, aby Komisja 
rozróżniała średnie, małe i 
mikroprzedsiębiorstwa w celu 
dostosowywania regulacji do 
przedsiębiorstw różnej wielkości;

Or. en

Poprawka 17
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Nagłówek 1 – śródtytuł pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

INFORMOWANIE MŚP MAPOWANIE USŁUG WSPARCIA
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Or. en

Poprawka 18
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zachęca Komisję do uruchomienia 
przewidzianego w komunikacie 
wielojęzycznego portalu internetowego 
przed upływem 2012 r.; uważa, że portal 
ten powinien być łatwo dostępny i 
przyjazny dla użytkownika oraz nie 
powinien powielać portali już działających;

3. zachęca Komisję do uruchomienia 
przewidzianego w komunikacie 
wielojęzycznego portalu internetowego 
przed upływem 2012 r., a jednocześnie do 
uznania tego, że MŚP są bardzo 
zróżnicowane i że jeden portal internetowy 
nie zaspokoi wszystkich ich potrzeb; 
uważa, że portal ten powinien być łatwo 
dostępny i przyjazny dla użytkownika oraz 
nie powinien powielać portali już 
działających, chociaż w stosownych 
przypadkach może on ułatwiać znalezienie 
innych portali;

Or. en

Poprawka 19
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zachęca Komisję do uruchomienia 
przewidzianego w komunikacie 
wielojęzycznego portalu internetowego 
przed upływem 2012 r.; uważa, że portal 
ten powinien być łatwo dostępny i 
przyjazny dla użytkownika oraz nie 
powinien powielać portali już działających;

3. popiera zobowiązanie Komisji do jak 
najszybszego uruchomienia 
przewidzianego w komunikacie 
wielojęzycznego portalu internetowego; 
uważa, że portal ten powinien być łatwo 
dostępny i przyjazny dla użytkownika oraz 
nie powinien powielać portali już 
działających;
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Or. en

Poprawka 20
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zachęca Komisję do uruchomienia 
przewidzianego w komunikacie 
wielojęzycznego portalu internetowego 
przed upływem 2012 r.; uważa, że portal 
ten powinien być łatwo dostępny i 
przyjazny dla użytkownika oraz nie 
powinien powielać portali już działających;

3. zachęca Komisję do uruchomienia 
przewidzianego w komunikacie 
wielojęzycznego portalu internetowego 
przed upływem 2012 r. i do zapewnienia 
jego pełnej funkcjonalności najpóźniej 
przed upływem 2013 r.; uważa, że portal 
ten powinien być łatwo dostępny i 
przyjazny dla użytkownika oraz nie 
powinien powielać portali już działających
ani obciążać MŚP dodatkowymi kosztami 
za wyszukiwanie;

Or. en

Poprawka 21
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest przekonany, że Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości stanowi skuteczne 
narzędzie wspierania dostępu MŚP do 
rynków wewnątrz i na zewnątrz UE; 
zgadza się jednak z tym, że konieczne jest 
wypracowanie nowego modelu 
administracji Sieci w celu tworzenia 
synergii z już istniejącymi strukturami 
rządowymi i prywatnymi, tak aby 
zwiększyć jej skuteczność i umożliwić 
udzielanie wsparcia dostosowanego do 

skreślony
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potrzeb;

Or. en

(Przeniesiono do innej części).

Poprawka 22
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest przekonany, że Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości stanowi skuteczne 
narzędzie wspierania dostępu MŚP do 
rynków wewnątrz i na zewnątrz UE; 
zgadza się jednak z tym, że konieczne jest 
wypracowanie nowego modelu 
administracji Sieci w celu tworzenia 
synergii z już istniejącymi strukturami 
rządowymi i prywatnymi, tak aby 
zwiększyć jej skuteczność i umożliwić 
udzielanie wsparcia dostosowanego do 
potrzeb;

4. jest przekonany, że Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości stanowi skuteczne 
narzędzie wspierania dostępu MŚP do 
rynków wewnątrz i na zewnątrz UE; 
zgadza się jednak z tym, że konieczne jest 
wypracowanie nowego modelu 
administracji Sieci w celu tworzenia 
synergii z już istniejącymi strukturami 
rządowymi i prywatnymi, tak aby 
zwiększyć jej skuteczność i umożliwić 
udzielanie wsparcia dostosowanego do 
potrzeb, które mogłoby pomóc 
przedsiębiorstwom w określeniu strategii 
rozwoju na rynkach zagranicznych, 
sprzyjałoby współpracy między 
przedsiębiorstwami przy jednoczesnym 
propagowaniu wyrównania popytu i 
podaży, wspierałoby MŚP w nabywaniu 
umiejętności koniecznych do sprostania 
wyzwaniom internacjonalizacji i 
pomagałoby im rozwiązać problemy 
techniczne związane z handlem 
zagranicznym;

Or. it

Poprawka 23
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. jest przekonany, że Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości stanowi skuteczne 
narzędzie wspierania dostępu MŚP do 
rynków wewnątrz i na zewnątrz UE; 
zgadza się jednak z tym, że konieczne jest 
wypracowanie nowego modelu 
administracji Sieci w celu tworzenia 
synergii z już istniejącymi strukturami 
rządowymi i prywatnymi, tak aby 
zwiększyć jej skuteczność i umożliwić 
udzielanie wsparcia dostosowanego do 
potrzeb;

4. jest przekonany, że Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości stanowi skuteczne 
narzędzie wspierania dostępu MŚP do 
rynków wewnątrz i na zewnątrz UE; 
zgadza się jednak z tym, że konieczne jest 
wypracowanie nowego modelu 
administracji Sieci w celu tworzenia 
synergii z już istniejącymi strukturami 
rządowymi i prywatnymi, zwiększania jej 
skuteczności, ograniczania obciążeń 
administracyjnych i zarządczych oraz
umożliwiania udzielania wsparcia 
dostosowanego do potrzeb;

Or. en

Poprawka 24
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest przekonany, że Sieć może stać się 
dla unijnych MŚP agencją pierwszego 
wyboru tylko pod warunkiem poprawienia 
funkcjonowania i administracji 
tworzących ją struktur oraz zwiększenia 
poziomu znajomości usług wsparcia, które 
oferuje;

skreślony

Or. en

(Przeniesiono do innej części).

Poprawka 25
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. jest przekonany, że Sieć może stać się 
dla unijnych MŚP agencją pierwszego 
wyboru tylko pod warunkiem poprawienia 
funkcjonowania i administracji tworzących 
ją struktur oraz zwiększenia poziomu 
znajomości usług wsparcia, które oferuje;

5. jest przekonany, że Sieć maksymalnie 
zwiększy swoją wartość dla unijnych MŚP 
tylko pod warunkiem poprawienia 
funkcjonowania i administracji tworzących 
ją struktur oraz zwiększenia poziomu 
znajomości usług wsparcia, które oferuje;

Or. en

Poprawka 26
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Nagłówek 1 – śródtytuł drugi

Projekt rezolucji Poprawka

MAPOWANIE USŁUG WSPARCIA skreślony

Or. en

(Przeniesiono do innej części).

Poprawka 27
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podziela opinię, że programy wsparcia 
finansowane ze środków publicznych 
powinny być realizowane w sposób jak 
najbardziej racjonalny pod względem 
kosztów, zwłaszcza obecnie, gdy 
gospodarka UE nadal dochodzi do siebie 
po jednym z najgorszych kryzysów 
ostatnich dziesięcioleci;

skreślony
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Or. en

(Przeniesiono do innej części).

Poprawka 28
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podziela opinię, że programy wsparcia 
finansowane ze środków publicznych 
powinny być realizowane w sposób jak 
najbardziej racjonalny pod względem 
kosztów, zwłaszcza obecnie, gdy 
gospodarka UE nadal dochodzi do siebie 
po jednym z najgorszych kryzysów 
ostatnich dziesięcioleci;

6. podziela opinię, że programy wsparcia 
finansowane ze środków publicznych 
powinny być realizowane w sposób jak 
najbardziej racjonalny pod względem 
kosztów, zwłaszcza obecnie, gdy 
gospodarka UE nadal dochodzi do siebie 
po jednym z najgorszych kryzysów 
ostatnich dziesięcioleci i ocenia w tym 
kontekście, że należy utrzymać jakość 
programów przynajmniej na obecnym 
poziomie;

Or. sl

Poprawka 29
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. popiera propozycję dotyczącą 
przeprowadzenia mapowania znacznej 
liczby lokalnych, regionalnych, krajowych 
i europejskich programów wsparcia; 
uważa, że procesowi temu powinna 
towarzyszyć ocena efektywności 
istniejących programów wsparcia w UE; 
uważa, że takie mapowanie należy 
przeprowadzać regularnie i proces ten 
powinien stanowić podstawię dla 
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wspólnych systemów odniesienia i 
porównywania wyników;

Or. en

Poprawka 30
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
przeprowadzenia mapowania znacznej 
liczby lokalnych, regionalnych, krajowych 
i europejskich programów wsparcia; 
uważa, że proces ten powinien obejmować 
ocenę efektywności istniejących 
programów wsparcia w UE; uważa, że 
takie mapowanie należy przeprowadzać 
regularnie i proces ten powinien stanowić 
podstawię dla wspólnych systemów 
odniesienia i porównywania wyników;

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
przeprowadzenia mapowania znacznej 
liczby lokalnych, regionalnych, krajowych 
i europejskich programów wsparcia; 
uważa, że proces ten powinien obejmować 
ocenę efektywności istniejących 
programów wsparcia w UE; uważa, że 
takie mapowanie należy przeprowadzać 
regularnie i proces ten powinien stanowić 
podstawię dla wspólnych systemów 
odniesienia i porównywania wyników;
uznaje jednak, że w wielu przypadkach 
MŚP mogą uzyskiwać wsparcie za 
pośrednictwem nieformalnych 
mechanizmów wsparcia bądź organizacji 
lub sieci wolontariackich, zwłaszcza na 
szczeblu lokalnym, a w przypadku bardziej 
wyspecjalizowanych sektorów – za 
pośrednictwem „wirtualnych” sieci; 
uważa w związku z tym, że nie należy 
dążyć do tego, aby procesem mapowania 
objąć wszystkie te sieci, jeśli koszt takiego 
działania jest zbyt duży i/lub jest ono 
niepraktyczne;

Or. en

Poprawka 31
Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
przeprowadzenia mapowania znacznej 
liczby lokalnych, regionalnych, krajowych 
i europejskich programów wsparcia; 
uważa, że proces ten powinien obejmować 
ocenę efektywności istniejących 
programów wsparcia w UE; uważa, że 
takie mapowanie należy przeprowadzać 
regularnie i proces ten powinien stanowić 
podstawię dla wspólnych systemów 
odniesienia i porównywania wyników;

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
przeprowadzenia mapowania znacznej 
liczby lokalnych, regionalnych, krajowych 
i europejskich programów wsparcia; 
uważa, że proces ten powinien obejmować 
inicjatywy sektora prywatnego mające na 
celu pomoc MŚP w dostępie do 
finansowania, takie jak partnerstwa 
między bankami a księgowymi służące 
ułatwieniu mikroprzedsiębiorstwom 
dostępu do niewielkich pożyczek, jak 
również ocenę efektywności istniejących 
programów wsparcia w UE; uważa, że 
takie mapowanie należy przeprowadzać 
regularnie i proces ten powinien stanowić 
podstawię dla wspólnych systemów 
odniesienia i porównywania wyników;

Or. fr

Poprawka 32
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
przeprowadzenia mapowania znacznej 
liczby lokalnych, regionalnych, krajowych 
i europejskich programów wsparcia; 
uważa, że proces ten powinien obejmować 
ocenę efektywności istniejących 
programów wsparcia w UE; uważa, że 
takie mapowanie należy przeprowadzać 
regularnie i proces ten powinien stanowić 
podstawię dla wspólnych systemów 
odniesienia i porównywania wyników;

7. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
przeprowadzenia mapowania znacznej 
liczby lokalnych, regionalnych, krajowych 
i europejskich programów wsparcia; 
uważa, że proces ten powinien obejmować 
ocenę efektywności istniejących 
programów wsparcia w UE; uważa, że 
takie mapowanie należy przeprowadzać 
regularnie i proces ten powinien stanowić 
podstawię dla wspólnych systemów 
odniesienia i porównywania wyników; jest 
przekonany, że wstępne mapowanie 
powinno stanowić podstawę dla oceny 
efektywności istniejących programów 
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wsparcia w UE;

Or. en

Poprawka 33
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. oczekuje, że do końca 2012 r. zostaną 
przedstawione konkretne wnioski w celu 
przeprowadzenia racjonalizacji i 
skoordynowania programów wsparcia w 
UE oraz zapewnienia możliwie 
najlepszych synergii dla unijnych MŚP, w 
miarę możliwości w oparciu o istniejące 
struktury, tak aby nie tworzyć zbędnej 
konkurencji dla organizacji krajowych;

8. oczekuje, że do końca 2012 r. zostaną 
przedstawione pierwsze konkretne wnioski 
w celu usprawnienia i skoordynowania 
istniejących programów wsparcia w UE, 
tak aby były one skuteczne i zaspokajały 
potrzeby unijnych MŚP; w ramach działań 
UE należy unikać powielania i tworzenia 
równoległych struktur oraz wyraźnie 
wykazywać europejską wartość dodaną; 
podczas analizowania zasady 
pomocniczości należy uwzględniać 
istniejące krajowe systemy wsparcia; 
obsługa poszczególnych unijnych MŚP 
musi koncentrować się na organizacji 
uznanej za najbardziej odpowiadającą 
poszczególnym potrzebom biznesowym 
tych MŚP; zwraca się do Komisji o 
regularne informowanie komisji 
przedmiotowo właściwych Parlamentu 
Europejskiego o postępach w realizacji 
tego prowadzonego działania;

Or. en

Poprawka 34
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. oczekuje, że do końca 2012 r. zostaną 
przedstawione konkretne wnioski w celu 
przeprowadzenia racjonalizacji i 
skoordynowania programów wsparcia w 
UE oraz zapewnienia możliwie 
najlepszych synergii dla unijnych MŚP, w
miarę możliwości w oparciu o istniejące 
struktury, tak aby nie tworzyć zbędnej 
konkurencji dla organizacji krajowych;

8. oczekuje, że do końca 2012 r. Komisja 
przedstawi konkretne wnioski dotyczące 
sposobu skoordynowania programów 
wsparcia dla MŚP w UE w celu 
zapewnienia efektywnych synergii w 
oparciu o istniejące struktury, 
uzupełniających środki przedsiębrane 
przez organizacje krajowe;

Or. en

Poprawka 35
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla konieczność rozwijania 
umiejętności cyfrowych i infrastruktury 
cyfrowej w sektorze przedsiębiorstw, a tym 
samym udzielenia pomocy MŚP 
działającym w poszczególnych regionach 
europejskich w wejściu na rynek 
międzynarodowy; ocenia w tym 
kontekście, że bardziej właściwe byłoby 
wsparcie rozwoju informatycznego z 
wykorzystaniem funduszy unijnych na 
rzecz technologii cyfrowych;

Or. hu

Poprawka 36
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Nagłówek 1 – śródtytuł trzeci
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Projekt rezolucji Poprawka

PROPAGOWANIE EUROPEJSKICH 
KLASTRÓW I SIECI

ZWIĘKSZANIE DOSTĘPU DO RYNKU

Or. en

Poprawka 37
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. popiera propozycję, aby zwiększyć 
współpracę między różnymi organizacjami 
przedsiębiorców, izbami handlowymi i 
innymi podmiotami prywatnymi w 
państwach nienależących do UE;

9. popiera propozycję, aby zwiększyć 
współpracę między różnymi organizacjami 
przedsiębiorców, izbami handlowymi i 
innymi podmiotami prywatnymi w 
państwach nienależących do UE poprzez 
wspieranie procesu internacjonalizacji od 
poziomu przedsiębiorstwa do poziomu 
sieci lub organizacji posiadającej wiele 
obiektów, w celu propagowania bardziej 
złożonych i zrównoważonych projektów 
internacjonalizacji, obejmujących 
różnorodne przedsiębiorstwa oraz inne 
organizacje i instytucje publiczne 
udzielające wsparcia;

Or. it

Poprawka 38
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. popiera propozycję, aby zwiększyć 
współpracę między różnymi organizacjami 
przedsiębiorców, izbami handlowymi i 

9. popiera propozycję, aby zwiększyć 
współpracę między różnymi organizacjami 
przedsiębiorców, izbami handlowymi i 
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innymi podmiotami prywatnymi w 
państwach nienależących do UE;

innymi podmiotami prywatnymi w 
państwach nienależących do UE; ocenia, 
że konieczne jest zorganizowanie 
regionalnych kampanii promocyjnych z 
udziałem lokalnych organizacji 
przedsiębiorców, które miałyby na celu 
wspieranie przedsiębiorczości i w ramach 
których byłyby prezentowane dobre 
praktyki w tej dziedzinie oraz 
organizowane debaty z dyrektorami 
przedsiębiorstw, które odniosły sukces; 
pozwoliłoby to na promowanie kultury 
przedsiębiorczości w regionach;

Or. hu

Poprawka 39
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. popiera propozycję, aby zwiększyć 
współpracę między różnymi organizacjami 
przedsiębiorców, izbami handlowymi i 
innymi podmiotami prywatnymi w 
państwach nienależących do UE;

9. popiera propozycję Komisji, aby 
zwiększyć współpracę między różnymi 
organizacjami przedsiębiorców, izbami 
handlowymi i innymi podmiotami na 
jednolitym rynku i w państwach trzecich w 
celu ułatwienia nawiązywania przez 
przedsiębiorstwa partnerskich stosunków, 
propagowania klastrów i zwiększania 
dostępu do nowych rynków;

Or. en

Poprawka 40
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla znaczenie terytorium, na 
którym działają małe i średnie 
przedsiębiorstwa i zachęca Komisję oraz 
państwa członkowskie do stałej 
współpracy z organizacjami lokalnymi w 
celu podnoszenia wartości tworzenia sieci;

Or. it

Poprawka 41
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że należy wspierać tworzenie 
joint ventures i innych umów 
stowarzyszeniowych między MŚP i wraz z 
nimi w ramach strategii zdobywania 
nowych rynków, rozwijania projektów w 
zakresie inwestycji bezpośrednich w 
państwach trzecich oraz udziału w 
przetargach; wzywa Komisję do 
pozyskania środków w celu promowania 
tego rodzaju transnarodowej współpracy;

10. uważa, że należy wspierać tworzenie 
joint ventures i innych umów 
stowarzyszeniowych między MŚP i wraz z 
nimi w ramach strategii zdobywania 
nowych rynków, rozwijania projektów w 
zakresie inwestycji bezpośrednich w 
państwach trzecich oraz udziału w 
przetargach; wzywa Komisję do 
pozyskania środków w celu promowania 
tego rodzaju transnarodowej współpracy;
jest przekonany, że zwiększanie dostępu 
do usług bankowych na przystępnych 
warunkach dla małych i 
mikroprzedsiębiorstw prowadzących 
działalność w wielu jurysdykcjach i na 
wielu obszarach walutowych ma 
podstawowe znaczenie dla wzrostu 
eksportu;

Or. en

Poprawka 42
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
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Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że należy wspierać tworzenie 
joint ventures i innych umów 
stowarzyszeniowych między MŚP i wraz z 
nimi w ramach strategii zdobywania 
nowych rynków, rozwijania projektów w 
zakresie inwestycji bezpośrednich w 
państwach trzecich oraz udziału w 
przetargach; wzywa Komisję do 
pozyskania środków w celu promowania 
tego rodzaju transnarodowej współpracy;

10. uważa, że należy wspierać tworzenie 
joint ventures i innych umów 
stowarzyszeniowych między MŚP i wraz z 
nimi w ramach strategii zdobywania 
nowych rynków, rozwijania projektów w 
zakresie inwestycji bezpośrednich na 
jednolitym rynku i w państwach trzecich 
oraz udziału w przetargach; wzywa 
Komisję do pozyskania środków w celu 
promowania tego rodzaju transnarodowej 
współpracy;

Or. en

Poprawka 43
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa do udzielania MŚP większego 
i skuteczniejszego wsparcia w zakresie 
dostępu do jednolitego rynku i rynków 
państw trzecich na szczeblach unijnym, 
krajowym i regionalnym, w szczególności 
pod względem promocji i dostępu do 
informacji, ochrony własności 
intelektualnej, udziału w przetargach 
publicznych, technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz kwestii 
normalizacyjnych i regulacyjnych; jest 
przekonany, że Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości (EEN) stanowi 
skuteczne narzędzie pozwalające osiągnąć 
te cele; podziela pogląd, zgodnie z którym 
po przeprowadzeniu dogłębnej oceny 
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należy wypracować nowy model 
administracji Sieci w celu zwiększenia jej 
skuteczności i umożliwienia udzielania 
wsparcia dostosowanego do potrzeb;

Or. en

Poprawka 44
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zauważa, że klastry i sieci często 
mogą mieć postać wirtualną, jak i 
fizyczną; zachęca państwa członkowskie 
do propagowania narzędzi i zasobów 
niezbędnych do ułatwiania tworzenia 
wirtualnych klastrów i sieci;

Or. en

Poprawka 45
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 10b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. jest przekonany, że MŚP będą w 
stanie korzystać z EEN w pożądanym 
stopniu dopiero wtedy, gdy wzmocni się 
organizacje tworzące EEN, a wśród MŚP 
zwiększy się świadomość w zakresie usług 
wsparcia, które ta Sieć może świadczyć;

Or. en
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Poprawka 46
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 10c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. zauważa znaczenie stworzenia 
uproszczonych i przejrzystych unijnych 
ram regulacyjnych dotyczących zamówień 
publicznych, dzięki czemu MŚP 
uzyskałyby łatwiejszy dostęp do zamówień 
publicznych zarówno w UE, jak i w 
państwach trzecich;

Or. en

Poprawka 47
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 10d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10d. popiera stworzenie europejskiego 
systemu normalizacyjnego, który w sposób 
bardziej systematyczny włączałby MŚP w 
proces podejmowania decyzji przy 
jednoczesnym poszanowaniu sprawdzonej 
zasady delegacji krajowej; wzywa do tego, 
by dla MŚP normy były łatwiej dostępne i 
tańsze, co pozwoli zapewnić 
interoperacyjność i usunąć niektóre z 
poważnych trudności, z którymi MŚP 
borykają się przy wchodzeniu na rynki 
międzynarodowe;

Or. en
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Poprawka 48
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 10e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10e. podkreśla, że skuteczna i przystępna 
ochrona praw własności intelektualnej ma 
podstawowe znaczenie dla tego, by 
zachęcać MŚP do rozwijania nowych 
pomysłów i technologii jako podstawy dla 
ich działalności międzynarodowej; z 
zadowoleniem przyjmuje w tym względzie 
wspieranie centrów informacyjnych w 
zakresie praw własności intelektualnej;

Or. en

Poprawka 49
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 10f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10f. zachęca państwa członkowskie do 
czynnego wspierania Komisji w 
działaniach, które podejmuje ona w 
odniesieniu do zwiększania dostępu MŚP 
do rynków państw trzecich na forach i 
konferencjach międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 50
Kent Johansson, Phil Bennion, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen 
Creutzmann
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Projekt rezolucji
Ustęp 10g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10g. stanowczo apeluje do państw 
członkowskich o zawarcie w trakcie 
prezydencji duńskiej porozumienia w 
sprawie wspólnego systemu patentowego, 
ponieważ ma on podstawowe znaczenie 
dla UE pod względem zapewniania 
przedsiębiorstwom na przystępnych 
warunkach łatwego dostępu do ochrony 
patentowej na jednolitym rynku, podobnej 
do tej, jaką są objęci ich konkurenci w 
Stanach Zjednoczonych, Chinach i 
Japonii;

Or. en

Poprawka 51
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Nagłówek 1 – śródtytuł czwarty

Projekt rezolucji Poprawka

PRZYSZŁE DZIAŁANIA DOSTĘP DO FINANSOWANIA

Or. en

Poprawka 52
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi, Phil Bennion

Projekt rezolucji
 Ustęp 10a (nowy) po śródtytule czwartym

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podziela opinię, zgodnie z którą 
programy wsparcia finansowane ze 



AM\901723PL.doc 29/84 PE489.461v01-00

PL

środków publicznych powinny być 
realizowane w sposób jak najbardziej 
racjonalny pod względem kosztów, 
zwłaszcza obecnie, gdy europejska 
gospodarka nadal dochodzi do siebie po 
jednym z najgorszych kryzysów ostatnich 
dziesięcioleci;

Or. en

Poprawka 53
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 10b (nowy) po śródtytule czwartym

Projekt rezolucji Poprawka

10b. popiera propozycję Komisji, aby 
zwiększyć współpracę między różnymi 
organizacjami przedsiębiorców, izbami 
handlowymi i innymi podmiotami w 
państwach nienależących do UE w celu 
ułatwienia nawiązywania przez 
przedsiębiorstwa partnerskich stosunków, 
propagowania klastrów i zwiększania 
dostępu do nowych rynków;

Or. en

Poprawka 54
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zaleca, aby Komisja wzięła pod uwagę 
wszystkie wymiary internacjonalizacji, 
zwłaszcza eksport i import; zwraca uwagę, 
że w komunikacie nie poświęcono temu 
drugiemu wymiarowi wystarczającej 

skreślony
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uwagi;

Or. en

Poprawka 55
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zaleca, aby Komisja wzięła pod uwagę 
wszystkie wymiary internacjonalizacji, 
zwłaszcza eksport i import; zwraca uwagę, 
że w komunikacie nie poświęcono temu 
drugiemu wymiarowi wystarczającej 
uwagi;

11. zaleca, aby Komisja wzięła pod uwagę 
wszystkie wymiary internacjonalizacji, 
zwłaszcza eksport i import, w tym różne 
formy partnerstw gospodarczych i 
współpracy gospodarczej; zwraca uwagę, 
że w komunikacie nie poświęcono temu 
drugiemu wymiarowi wystarczającej 
uwagi;

Or. en

Poprawka 56
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. życzyłby sobie, aby polityka 
europejska na rzecz MŚP była bardziej 
zintegrowana, zwłaszcza w odniesieniu do 
innowacji, wzrostu, internacjonalizacji, 
wydajności, kontroli kosztów i 
ograniczenia biurokracji, jakości kapitału 
ludzkiego i odpowiedzialności społecznej;

Or. it

Poprawka 57
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
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Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do racjonalnego wykorzystania 
budżetu przydzielonego na program 
COSME i w szczególności podkreśla 
konieczność dalszej poprawy dostępu 
MŚP do możliwości finansowania; wzywa 
do uproszczenia i racjonalizacji 
poszczególnych wspólnotowych 
instrumentów służących zapewnianiu 
dostępu do kredytowania lub kapitału 
wysokiego ryzyka, zwłaszcza dla MŚP 
rozważających ekspansję na rynki 
międzynarodowe;

skreślony

Or. en

(Przeniesiono do innej części).

Poprawka 58
Josefa Andrés Barea, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do racjonalnego wykorzystania 
budżetu przydzielonego na program 
COSME i w szczególności podkreśla 
konieczność dalszej poprawy dostępu MŚP 
do możliwości finansowania; wzywa do 
uproszczenia i racjonalizacji 
poszczególnych wspólnotowych 
instrumentów służących zapewnianiu 
dostępu do kredytowania lub kapitału 
wysokiego ryzyka, zwłaszcza dla MŚP 
rozważających ekspansję na rynki 
międzynarodowe;

12. stwierdza, że dostęp do finansowania i 
do kredytów świadczy o niedostosowaniu 
polityki do potrzeb MŚP; wzywa do 
racjonalnego wykorzystania budżetu 
przydzielonego na program COSME i w 
szczególności podkreśla konieczność 
poprawy dostępu MŚP do możliwości 
finansowania; wzywa do uproszczenia i 
racjonalizacji poszczególnych 
wspólnotowych instrumentów służących 
zapewnianiu dostępu do kredytowania lub 
kapitału wysokiego ryzyka, zwłaszcza dla 
MŚP rozważających ekspansję na rynki 
międzynarodowe;
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Or. es

Poprawka 59
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do racjonalnego wykorzystania 
budżetu przydzielonego na program 
COSME i w szczególności podkreśla 
konieczność dalszej poprawy dostępu MŚP 
do możliwości finansowania; wzywa do 
uproszczenia i racjonalizacji 
poszczególnych wspólnotowych 
instrumentów służących zapewnianiu 
dostępu do kredytowania lub kapitału 
wysokiego ryzyka, zwłaszcza dla MŚP 
rozważających ekspansję na rynki 
międzynarodowe;

12. wzywa do znacznego zwiększenia 
(100%) i racjonalnego wykorzystania 
budżetu przydzielonego na program 
COSME i w szczególności podkreśla 
konieczność dalszej poprawy dostępu MŚP 
do możliwości finansowania; wzywa do 
uproszczenia i racjonalizacji 
poszczególnych wspólnotowych 
instrumentów służących zapewnianiu 
dostępu do kredytowania, gwarancji lub 
kapitału wysokiego ryzyka, zwłaszcza dla 
MŚP rozważających ekspansję na rynki 
międzynarodowe; wzywa państwa 
członkowskie do wykorzystania 1/3 ich 
krajowych wpływów z tytułu podatku od 
przedsiębiorstw do udzielania wspólnie z 
bankami gwarancji MŚP;

Or. en

Poprawka 60
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do racjonalnego wykorzystania 
budżetu przydzielonego na program 
COSME i w szczególności podkreśla 
konieczność dalszej poprawy dostępu MŚP 
do możliwości finansowania; wzywa do 
uproszczenia i racjonalizacji 
poszczególnych wspólnotowych 

12. wzywa do racjonalnego wykorzystania 
budżetu przydzielonego na program 
COSME i w szczególności podkreśla 
konieczność dalszej poprawy dostępu MŚP 
do możliwości finansowania oraz rolę, 
jaką mógłby w tym kontekście odegrać 
sektor prywatny, zwłaszcza księgowi; 



AM\901723PL.doc 33/84 PE489.461v01-00

PL

instrumentów służących zapewnianiu 
dostępu do kredytowania lub kapitału 
wysokiego ryzyka, zwłaszcza dla MŚP 
rozważających ekspansję na rynki 
międzynarodowe;

wzywa do uproszczenia i racjonalizacji 
poszczególnych wspólnotowych 
instrumentów służących zapewnianiu
dostępu do kredytowania lub kapitału 
wysokiego ryzyka, zwłaszcza dla MŚP 
rozważających ekspansję na rynki 
międzynarodowe;

Or. fr

Poprawka 61
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa do tego, aby nowe instrumenty 
finansowe opracowane w ramach 
programów wsparcia na rzecz MŚP, 
takich jak COSME, uwzględniały nie 
tylko sytuację majątkową MŚP, lecz także 
wartości niematerialne i prawne, tak aby 
przy udzielaniu dostępu do kredytów 
uznawano w określonej formie kapitał 
intelektualny MŚP;

Or. it

Poprawka 62
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. jest przekonany, że każda zmiana 
przepisów dotyczących rynków 
finansowych powinna umożliwiać MŚP 
stopniowe zwiększanie finansowania za 
pośrednictwem rynków kapitałowych w 
celu zmniejszania ich zależności od 
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kredytów bankowych;

Or. en

Poprawka 63
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 12b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa do uproszczenia unijnych 
instrumentów ukierunkowanych na MŚP 
oraz do zwiększenia ich dostępności; 
zauważa, że zbyt często programy UE są 
zbyt biurokratyczne, by MŚP mogły z nich 
skorzystać;

Or. en

Poprawka 64
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 12c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. wzywa do tego, by w stosownych 
przypadkach i wtedy, gdy przyczyni się to 
do stworzenia regionalnych ramowych 
warunków dla wzrostu i osiągnięcia 
synergii z innymi programami i 
inicjatywami UE, MŚP były w większym 
stopniu uwzględniane w trwających 
reformach funduszy strukturalnych; jest 
przekonany, że należy ograniczyć 
biurokrację, np. poprzez przyjęcie 
proporcjonalnych standardów kontroli i 
sprawozdawczości przedsiębiorstw i 
poprzez wprowadzenie wspólnych reguł 
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dla wszystkich funduszy i programów przy 
okazji dokonywania przeglądu 
rozporządzenia finansowego;

Or. en

Poprawka 65
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 12d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12d. wzywa państwa członkowskie do jak 
najszybszego wdrożenia do prawa 
krajowego dyrektywy w sprawie opóźnień 
w płatnościach w celu zapewnienia MŚP 
dodatkowej płynności w kontekście 
obecnego kryzysu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 66
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 12e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12e. wzywa do zwiększenia skuteczności, 
uproszczenia i usprawnienia koordynacji 
unijnych instrumentów służących 
zapewnianiu dostępu do kredytowania lub 
kapitału wysokiego ryzyka, zwłaszcza dla 
MŚP rozważających ekspansję na rynki 
międzynarodowe;

Or. en
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Poprawka 67
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 12f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12f. wzywa do tego, by w trakcie 
wdrażania pakietu Bazylea III i procesu 
eliminacji dźwigni finansowej, który 
obecnie jest przeprowadzany przez szereg 
banków, stworzono skuteczne 
zabezpieczenia dla portfeli MŚP w 
kontekście zwiększonych wymogów 
kapitałowych dla banków, a jednocześnie 
uwzględniono skumulowany wspływ 
prawodawstwa dotyczącego usług 
finansowych;

Or. en

Poprawka 68
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. dostrzega znaczenie kompetentnych i 
przeszkolonych przedsiębiorców w 
pokonywaniu wyzwań międzynarodowego 
handlu; nawołuje zatem Komisję do 
promowania programu „Erasmus dla 
młodych przedsiębiorców” oraz 
rozważenie możliwości utworzenia 
programu „Erasmus Mundus dla 
przedsiębiorców”, dzięki któremu 
utalentowani przedsiębiorcy mogliby 
zdobywać doświadczenie w centrach 
doskonalenia poza UE oraz w ramach 
współpracy z nimi;

skreślony
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Or. en

(Przeniesiono do innej części).

Poprawka 69
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. dostrzega znaczenie kompetentnych i 
przeszkolonych przedsiębiorców w 
pokonywaniu wyzwań międzynarodowego 
handlu; nawołuje zatem Komisję do 
promowania programu „Erasmus dla 
młodych przedsiębiorców” oraz 
rozważenie możliwości utworzenia 
programu „Erasmus Mundus dla 
przedsiębiorców”, dzięki któremu 
utalentowani przedsiębiorcy mogliby 
zdobywać doświadczenie w centrach 
doskonalenia poza UE oraz w ramach 
współpracy z nimi;

13. dostrzega znaczenie kompetentnych i 
przeszkolonych przedsiębiorców w 
pokonywaniu wyzwań międzynarodowego 
handlu; nawołuje zatem Komisję do 
promowania programu „Erasmus dla 
młodych przedsiębiorców” oraz 
rozważenia możliwości utworzenia 
programu „Erasmus Mundus dla 
przedsiębiorców”, dzięki któremu 
utalentowani przedsiębiorcy mogliby 
zdobywać doświadczenie w centrach 
doskonalenia poza UE oraz w ramach 
współpracy z nimi, zwłaszcza dzięki 
wysokiej jakości szkoleniu kulturowemu 
odbytemu w przedsiębiorstwie, 
umożliwiającemu stworzenie wizji 
przedsiębiorstwa na arenie 
międzynarodowej w celu pozyskania 
podstawowych instrumentów niezbędnych 
do zapewnienia jego konkurencyjności na 
rynku światowym;

Or. it

Poprawka 70
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. dostrzega znaczenie kompetentnych i 
przeszkolonych przedsiębiorców w 
pokonywaniu wyzwań międzynarodowego 
handlu; nawołuje zatem Komisję do 
promowania programu „Erasmus dla 
młodych przedsiębiorców” oraz 
rozważenie możliwości utworzenia 
programu „Erasmus Mundus dla 
przedsiębiorców”, dzięki któremu 
utalentowani przedsiębiorcy mogliby 
zdobywać doświadczenie w centrach 
doskonalenia poza UE oraz w ramach 
współpracy z nimi;

13. dostrzega znaczenie kompetentnych i 
przeszkolonych przedsiębiorców w 
pokonywaniu wyzwań międzynarodowego 
handlu; nawołuje zatem Komisję do 
promowania programu „Erasmus dla 
młodych przedsiębiorców” oraz 
rozważenia możliwości utworzenia 
programu „Erasmus Mundus dla 
przedsiębiorców”, dzięki któremu 
utalentowani przedsiębiorcy mogliby 
zdobywać doświadczenie w centrach 
doskonalenia poza UE oraz w ramach 
współpracy z nimi; zachęca Komisję i 
państwa członkowskie do objęcia 
programem „Erasmus dla wszystkich” 
młodych przedsiębiorców i polityki
przemysłowej, poprzez powiązaną z 
programem politykę europejską;

Or. ro

Poprawka 71
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji, aby dokonać przeglądu 
europejskiej polityki normalizacyjnej; 
podkreśla konieczność stworzenia bardziej 
spójnego systemu standardów 
międzynarodowych, co pozwoli na 
zapewnienie interoperacyjności i 
zmniejszenie trudności przy wchodzeniu 
MŚP na rynki międzynarodowe;

skreślony

Or. en
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(Przeniesiono do innej części).

Poprawka 72
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji, aby dokonać przeglądu 
europejskiej polityki normalizacyjnej; 
podkreśla konieczność stworzenia bardziej 
spójnego systemu standardów 
międzynarodowych, co pozwoli na 
zapewnienie interoperacyjności i 
zmniejszenie trudności przy wchodzeniu 
MŚP na rynki międzynarodowe;

14. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji, aby dokonać przeglądu 
europejskiej polityki normalizacyjnej, ale 
jest przekonany, że można jeszcze podjąć 
dodatkowe działania w odniesieniu do 
zarządzania tym procesem tak, by system 
normalizacyjny stał się bardziej efektywny 
dla MŚP; podkreśla konieczność 
stworzenia bardziej spójnego systemu 
standardów międzynarodowych, co 
pozwoli na zapewnienie interoperacyjności 
i zmniejszenie trudności przy wchodzeniu 
MŚP na rynki międzynarodowe;

Or. en

Poprawka 73
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji, aby dokonać przeglądu 
europejskiej polityki normalizacyjnej; 
podkreśla konieczność stworzenia bardziej 
spójnego systemu standardów 
międzynarodowych, co pozwoli na 
zapewnienie interoperacyjności i
zmniejszenie trudności przy wchodzeniu 
MŚP na rynki międzynarodowe;

14. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji, aby dokonać przeglądu 
europejskiej polityki normalizacyjnej; 
podkreśla konieczność zapewnienia 
interoperacyjności za pośrednictwem 
spójnych standardów, a tym samym 
zmniejszenia trudności przy wchodzeniu 
MŚP na rynki międzynarodowe;
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Or. en

Poprawka 74
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że dostosowanie unijnej 
polityki normalizacji technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do 
zmian rynkowych i politycznych ma 
podstawowe znaczenie dla tego, by 
angażować MŚP w e-biznes, handel 
elektroniczny, elektroniczne systemy 
transportu towarowego, inteligentne 
systemy transportowe (ITS) itp.;

Or. en

Poprawka 75
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że prosty i skuteczny system 
ochrony praw własności intelektualnej 
stanowi klucz dla promowania 
internacjonalizacji MŚP; uważa, że MŚP 
potrzebują skutecznej ochrony praw 
własności intelektualnej, która będzie 
przyczyniać się do rozwoju nowych 
technologii, stanowiąc podstawę ich 
działalności międzynarodowej;

skreślony

Or. en



AM\901723PL.doc 41/84 PE489.461v01-00

PL

(Przeniesiono do innej części).

Poprawka 76
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że prosty i skuteczny system 
ochrony praw własności intelektualnej 
stanowi klucz dla promowania 
internacjonalizacji MŚP; uważa, że MŚP 
potrzebują skutecznej ochrony praw 
własności intelektualnej, która będzie 
przyczyniać się do rozwoju nowych 
technologii, stanowiąc podstawę ich 
działalności międzynarodowej;

15. podkreśla, że prosty i skuteczny system 
ochrony praw własności intelektualnej i 
praw autorskich stanowi klucz dla 
promowania internacjonalizacji MŚP; 
uważa, że MŚP potrzebują skutecznej 
ochrony praw własności intelektualnej, 
która będzie przyczyniać się do rozwoju 
nowych technologii, stanowiąc podstawę 
ich działalności międzynarodowej; 
podkreśla konieczność szybkiego 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
patentu europejskiego;

Or. de

Poprawka 77
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z uznaniem odnosi się do osiągnięcia 
wyznaczonego na 2012 r. celu na rzecz 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych; 
zachęca Komisję do określenia nowego, 
ambitnego celu w tym zakresie zgodnie z 
zasadą „najpierw myśl na małą skalę”;

16. z uznaniem odnosi się do osiągnięcia 
wyznaczonego na 2012 r. celu na rzecz 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych, 
ale jest przekonany, że można osiągnąć 
jeszcze o wiele więcej; zachęca Komisję do 
określenia nowego, ambitnego celu w 
zakresie zmniejszenia wszystkich obciążeń 
zgodnie z zasadą „najpierw myśl na małą 
skalę”; zachęca Komisję do tego, by dążyła 
do ograniczenia ilości dokumentów 
wymaganych od MŚP i do dopilnowania, 
by MŚP nie musiały dotrzymywać 
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nierealnych terminów składania 
dokumentów, co przyczyni się do 
uproszczenia procesów administracyjnych 
dla mniejszych przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 78
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z uznaniem odnosi się do osiągnięcia 
wyznaczonego na 2012 r. celu na rzecz 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych; 
zachęca Komisję do określenia nowego, 
ambitnego celu w tym zakresie zgodnie z 
zasadą „najpierw myśl na małą skalę”;

16. z uznaniem odnosi się do osiągnięcia 
wyznaczonego na 2012 r. celu na rzecz 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych; 
zachęca Komisję do określenia nowego, 
ambitnego celu w tym zakresie zgodnie z 
programem Small Business Act; jest 
przekonany, że nowy cel w tym zakresie 
powinien być celem netto, powinien 
obejmować wszystkie obszary mające 
wpływ na MŚP i powinien uwzględniać 
nowe przepisy prawne, które zostaną 
przyjęte po wyznaczeniu celów; 

Or. en

Poprawka 79
Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z uznaniem odnosi się do osiągnięcia 
wyznaczonego na 2012 r. celu na rzecz 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych; 
zachęca Komisję do określenia nowego, 
ambitnego celu w tym zakresie zgodnie z 

16. z uznaniem odnosi się do osiągnięcia 
wyznaczonego na 2012 r. celu na rzecz 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych; 
zachęca Komisję do określenia nowego, 
ambitnego, jakościowego, a nie jak dotąd 
tylko ilościowego celu w tym zakresie 
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zasadą „najpierw myśl na małą skalę”; zgodnie z zasadą „najpierw myśl na małą 
skalę”;

Or. fr

Poprawka 80
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do zapewnienia umów 
umożliwiających MŚP prowadzenie 
działalności w całej Europie i 
komercjalizację ich pomysłów poprzez 
przyznanie im lepszego dostępu do rynków 
i ograniczenie biurokracji;

Or. en

Poprawka 81
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla swoje rozczarowanie 
powierzchownym i niekonsekwentnym 
stosowaniem przez Komisję testu MŚP; 
nalega na to, aby test MŚP stał się stałym 
elementem ocen skutków, w formie 
odrębnego rozdziału; zwraca się do 
Komisji o wyjaśnienie powodów, dla 
których nie przeprowadzono testu MŚP w 
przypadku pakietu w zakresie ochrony 
danych;

17. podkreśla swoje rozczarowanie 
powierzchownym i niekonsekwentnym 
stosowaniem przez Komisję testu MŚP; 
nalega na to, aby test MŚP stał się stałym 
elementem ocen skutków, w formie 
odrębnego rozdziału; wzywa Komisję do 
wyjaśnienia powodów, dla których nie 
przeprowadzono testu MŚP w przypadku 
pakietu w zakresie ochrony danych, oraz 
do szybkiego podjęcia konkretnych 
działań mających na celu naprawienie 
tego przeoczenia;
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Poprawka 82
Josefa Andrés Barea, Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wskazuje, że wprowadzenie 
jakiegokolwiek odstępstwa od 
ewentualnego przyszłego prawodawstwa 
dotyczącego MŚP i mikroprzedsiębiorstw 
oraz jakiegokolwiek uproszczonego 
systemu stosowania tego prawodawstwa 
będzie wymagało konsultacji z partnerami 
społecznymi i w żadnym wypadku nie 
będzie mogło naruszać praw 
pracowników;

Or. es

Poprawka 83
Patrizia Toia, Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Josefa Andrés Barea, Teresa Riera 
Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. jest przekonany, że test MŚP 
powinien zapewniać odpowiednie 
stosowanie europejskiego prawodawstwa 
dotyczącego bezpieczeństwa i higieny 
pracy;

Or. en

Poprawka 84
Gunnar Hökmark
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Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa do zwiększenia dostępu do 
zamówień publicznych dla MŚP poprzez 
organizowanie przetargów w taki sposób, 
aby w jak największym stopniu korzystać z 
usług małych przedsiębiorstw, a także 
poprzez otwieranie usług na przetargi 
publiczne;

Or. en

Poprawka 85
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa za błędne podejście polegające 
na domyślnym nieuwzględniania 
mikroprzedsiębiorstw we wszystkich 
wnioskach legislacyjnych; wzywa zatem 
do tego, aby mikrowymiar uczynić 
nieodłączną częścią testu MŚP, w ramach 
którego dokonywana będzie systematyczna 
ocena wszystkich możliwych wariantów, 
takich jak możliwość stosowania wyłączeń 
spod zakresu całości lub części przepisów 
czy stosowania dłuższych okresów 
dostosowawczych lub łagodniejszych 
przepisów;

18. uważa, że podejście polegające na 
nieuwzględnianiu mikroprzedsiębiorstw we 
wszystkich wnioskach legislacyjnych
powinno stanowić wyłącznie ostateczność 
w przypadkach, gdy szczególne potrzeby 
tych przedsiębiorstw nie mogą zostać 
zaspokojone za pomocą dostosowanych 
rozwiązań i łagodniejszych przepisów; 
wzywa zatem do tego, aby mikrowymiar 
uczynić nieodłączną częścią testu MŚP, 
oraz by dokonywano systematycznej oceny 
wszystkich możliwych wariantów, w tym 
możliwości stosowania wyłączeń spod 
zakresu całości lub części przepisów 
danego aktu prawnego czy stosowania 
dłuższych okresów dostosowawczych lub 
tymczasowych wyłączeń oraz podejścia 
prawnego dostosowanego do potrzeb;

Or. en
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Poprawka 86
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa za błędne podejście polegające 
na domyślnym nieuwzględniania 
mikroprzedsiębiorstw we wszystkich 
wnioskach legislacyjnych; wzywa zatem 
do tego, aby mikrowymiar uczynić 
nieodłączną częścią testu MŚP, w ramach 
którego dokonywana będzie systematyczna 
ocena wszystkich możliwych wariantów, 
takich jak możliwość stosowania wyłączeń 
spod zakresu całości lub części przepisów 
czy stosowania dłuższych okresów 
dostosowawczych lub łagodniejszych 
przepisów;

18. uważa, że mikroprzedsiębiorstwa 
powinny być wyłączane ze wszystkich 
wniosków legislacyjnych lub powinny być 
obejmowane łagodniejszymi przepisami, 
chyba że można wskazać powody, dla 
których przedsiębiorstwa te powinny być 
uwzględniane w tych wnioskach, należycie 
biorąc jednocześnie pod uwagę oceny 
skutków; wzywa do tego, aby 
mikrowymiar uczynić nieodłączną częścią 
testu MŚP, w ramach którego dokonywana 
będzie systematyczna ocena wszystkich 
możliwych wariantów, w tym możliwości
stosowania wyłączeń spod zakresu całości 
lub części przepisów czy stosowania 
dłuższych okresów dostosowawczych lub 
łagodniejszych przepisów;

Or. en

Poprawka 87
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa za błędne podejście polegające 
na domyślnym nieuwzględniania 
mikroprzedsiębiorstw we wszystkich 
wnioskach legislacyjnych; wzywa zatem 
do tego, aby mikrowymiar uczynić 
nieodłączną częścią testu MŚP, w ramach 
którego dokonywana będzie systematyczna 
ocena wszystkich możliwych wariantów, 
takich jak możliwość stosowania wyłączeń 
spod zakresu całości lub części przepisów 

18. zdecydowanie opowiada się za 
koncentrowaniem się na 
mikroprzedsiębiorstwach w ramach 
ulepszonego testu MŚP; uważa jednak za 
błędne podejście polegające na domyślnym 
nieuwzględnianiu mikroprzedsiębiorstw we 
wszystkich wnioskach legislacyjnych; 
wzywa zatem do tego, aby mikrowymiar 
uczynić nieodłączną częścią testu MŚP, w 
ramach którego dokonywana będzie 
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czy stosowania dłuższych okresów 
dostosowawczych lub łagodniejszych 
przepisów;

systematyczna ocena wszystkich 
możliwych wariantów, w tym możliwości
stosowania wyłączeń spod zakresu całości 
lub części przepisów (np. poprzez 
stosowanie zasad de minimis) czy 
stosowania dłuższych okresów 
dostosowawczych, łagodniejszych 
przepisów lub podejścia prawnego 
dostosowanego do potrzeb;

Or. en

Poprawka 88
Josefa Andrés Barea, Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa za błędne podejście polegające 
na domyślnym nieuwzględniania
mikroprzedsiębiorstw we wszystkich 
wnioskach legislacyjnych; wzywa zatem 
do tego, aby mikrowymiar uczynić
nieodłączną częścią testu MŚP, w ramach 
którego dokonywana będzie systematyczna 
ocena wszystkich możliwych wariantów, 
takich jak możliwość stosowania wyłączeń 
spod zakresu całości lub części przepisów 
czy stosowania dłuższych okresów 
dostosowawczych lub łagodniejszych 
przepisów;

18. uważa za błędne podejście polegające 
na domyślnym nieuwzględnianiu
mikroprzedsiębiorstw we wszystkich 
wnioskach legislacyjnych; wzywa zatem 
do tego, aby zbadać i uczynić przedmiotem 
negocjacji mikrowymiar jako nieodłączną 
część testu MŚP, w ramach którego 
dokonywana będzie systematyczna ocena 
wszystkich możliwych wariantów, takich 
jak możliwość dostosowania zakresu 
całości lub części przepisów czy 
stosowania dłuższych okresów 
dostosowawczych lub łagodniejszych 
przepisów;

Or. es

Poprawka 89
Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea, Britta 
Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że kwestie bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ochrony 
pracowników nie mogą być uznawane za 
obciążenia administracyjne; wzywa 
Komisję do tego, by zmniejszała 
obciążenia administracyjne, a 
jednocześnie zawsze zapewniała 
bezpieczeństwo i higienę pracy, a ponadto 
zwraca się o uwzględnienie konieczności 
zapewnienia MŚP odpowiedniej wiedzy i 
odpowiednich zasobów pozwalających na 
właściwe zarządzanie otoczeniem pracy w 
celu ograniczenia kosztów niezapewnienia 
należytego bezpieczeństwa; wsparcie to 
obejmuje: rozpowszechnianie najlepszych 
praktyk, szkolenie pracowników, 
tworzenie prostych narzędzi oceny ryzyka i 
wytycznych w tym zakresie, zapewnianie 
dostępu na przystępnych warunkach do 
usług o wysokiej jakości, udzielanie 
zachęt finansowych itp.;

Or. en

Poprawka 90
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 18b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. podkreśla, że zmniejszanie ilości 
dokumentów i ograniczanie obowiązków 
sprawozdawczych nie powinno 
negatywnie wpływać na prawa 
podstawowe pracowników ani na 
bezpieczeństwo i higienę pracy;

Or. en
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Poprawka 91
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zachęca do poprawienia skuteczności 
wdrażania prawodawstwa UE do 
krajowych porządków prawnych; zwraca 
się do Komisji o rozważenie możliwości 
przedkładania większej liczby wniosków 
ustawodawczych w formie 
rozporządzenia; zwraca się do Komisji o 
dokonanie analizy możliwości 
wprowadzenia wymogu stosowania7 „listy 
kontrolnej prawidłowego wdrażania 
prawodawstwa UE”;

19. zachęca do poprawienia skuteczności 
wdrażania prawodawstwa UE do 
krajowych porządków prawnych; zwraca 
się do Komisji o rozważenie możliwości 
przedkładania wniosków ustawodawczych, 
których forma powinna zależeć od 
odnośnego obszaru polityki; domaga się w 
tym względzie tego, by wszystkie przepisy 
dotyczące prawa spółek, prawa pracy lub 
bezpieczeństwa i higieny pracy miały 
formę przynajmniej dyrektywy;

Or. en

Poprawka 92
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zachęca do poprawienia skuteczności 
wdrażania prawodawstwa UE do 
krajowych porządków prawnych; zwraca 
się do Komisji o rozważenie możliwości 
przedkładania większej liczby wniosków 
ustawodawczych w formie rozporządzenia; 
zwraca się do Komisji o dokonanie analizy 
możliwości wprowadzenia wymogu 
stosowania7 „listy kontrolnej 
prawidłowego wdrażania prawodawstwa 
UE”;

19. podkreśla potrzebę poprawienia 
skuteczności wdrażania prawodawstwa UE 
do krajowych porządków prawnych; 
zwraca się do Komisji o zwiększenie 
harmonizacji ustawodawstwa w celu 
ograniczenia zakresu nadmiernie 
rygorystycznego wdrażania oraz o bardziej 
systematyczne stosowanie testu MŚP; 
zwraca się do Komisji o dokonanie analizy 
stopnia, w jakim możliwe jest 
wprowadzenie wymogu stosowania przez 
państwa członkowskie [1] „listy kontrolnej 
prawidłowego wdrażania prawodawstwa 
UE” z korzyścią dla jednolitego rynku;

Or. en
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Poprawka 93
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zachęca rządy państw członkowskich 
do stosowania podejścia „przestrzegaj lub 
wyjaśnij”, podobnie jak w przypadku 
przepisów dotyczących ładu 
korporacyjnego; podkreśla, że dzięki 
stosowaniu takiego podejścia, rządy 
musiałby należycie uzasadniać przepisy 
wykonawcze, które są dodatkowe w 
stosunku do wymaganych przez 
prawodawstwo UE;

20. zachęca rządy państw członkowskich 
do przyjęcia tabel korelacji dla celów 
wdrażania prawodawstwa UE; podkreśla, 
że w oparciu o takie podejście, rządy 
musiałby należycie uzasadniać wdrażanie 
przepisów, które miałyby charakter 
dodatkowy w stosunku do wymaganych 
przez prawodawstwo UE;

Or. en

Poprawka 94
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

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

21. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że 
tylko nieliczne państwa członkowskie 
systematycznie stosują test MŚP w swoim 
krajowym procesie decyzyjnym; wzywa 
Komisję do opracowania wniosku 
dotyczącego wymogów minimalnych w 
zakresie wprowadzania testu MŚP na 
szczeblu krajowym w oparciu o test MŚP 
stosowany przez Komisję oraz krajowe 
najlepsze praktyki;

Or. en
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Poprawka 95
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

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

21. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że 
tylko nieliczne państwa członkowskie 
uwzględniają test MŚP w swoim procesie 
decyzyjnym; wzywa Komisję do 
opracowania wymogów minimalnych, do 
gromadzenia i propagowania najlepszych 
praktyk i do opracowania wytycznych w 
zakresie systematycznego wprowadzania 
testu MŚP na szczeblu krajowym;

Or. en

Poprawka 96
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 97
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi
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Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa do przeprowadzenia kontroli 
obowiązującego prawodawstwa UE w celu 
wyeliminowania niespójności i 
nieaktualnych lub nieskutecznych 
przepisów;

Or. en

Poprawka 98
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 21b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. zdecydowanie popiera stosowanie 
zasady „one in – one out” jako 
podstawowej zasady prawodawstwa UE 
dotyczącego jednolitego rynku w celu 
dopilnowania, aby żaden nowy akt 
prawodawczy, na mocy którego na MŚP 
nakładane są koszty, nie został przyjęty 
bez przeanalizowania obowiązujących 
przepisów w danym obszarze, które mają 
równoważną wartość i mogą zostać 
zniesione;

Or. en

Poprawka 99
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do wzmocnienia roli, jaką w 
procesie transponowania prawodawstwa 
odgrywają przy komunikacji i koordynacji 
pomiędzy państwami członkowskimi, a 
także pomiędzy szczeblem krajowym i 
europejskim, sieci przedstawicieli ds. 
MŚP; wzywa do tego, aby przedstawiciele 
MŚP byli niezależni od poszczególnych 
ministerstw czy dyrekcji generalnych oraz 
biegli w przeprowadzaniu testów MŚP;

22. wzywa do wzmocnienia roli, jaką 
odgrywają sieci przedstawicieli ds. MŚP, 
ponieważ mają one rzeczywistą wartość 
dodaną pod względem komunikacji i 
koordynacji od etapu tworzenia polityki aż 
do etapu wdrażania prawodawstwa; 
wzywa do zdecydowanego angażowania 
przedstawicieli ds. MŚP w 
przeprowadzanie testów MŚP;

Or. en

Poprawka 100
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do wzmocnienia roli, jaką w 
procesie transponowania prawodawstwa 
odgrywają przy komunikacji i koordynacji 
pomiędzy państwami członkowskimi, a 
także pomiędzy szczeblem krajowym i 
europejskim, sieci przedstawicieli ds. 
MŚP; wzywa do tego, aby przedstawiciele 
MŚP byli niezależni od poszczególnych 
ministerstw czy dyrekcji generalnych oraz 
biegli w przeprowadzaniu testów MŚP;

22. wzywa do wzmocnienia roli, jaką w 
procesie transponowania prawodawstwa 
odgrywają przy komunikacji i koordynacji 
pomiędzy państwami członkowskimi, a 
także pomiędzy szczeblem krajowym i 
europejskim, sieci przedstawicieli ds. 
MŚP; wzywa do tego, aby przedstawiciele 
MŚP byli niezależni od poszczególnych 
ministerstw czy dyrekcji generalnych oraz 
biegli w przeprowadzaniu testów MŚP; 
ponadto, w celu wsparcia 23 milionów 
MŚP mających siedzibę w Unii 
Europejskiej, wzywa usilnie do 
wzmocnienia organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego działających w odnośnych 
dziedzinach i do włączenia ich do 
procedur administracyjnych i 
ustawodawczych;

Or. hu
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Poprawka 101
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do wzmocnienia roli, jaką w 
procesie transponowania prawodawstwa 
odgrywają przy komunikacji i koordynacji 
pomiędzy państwami członkowskimi, a 
także pomiędzy szczeblem krajowym i 
europejskim, sieci przedstawicieli ds. 
MŚP; wzywa do tego, aby przedstawiciele 
MŚP byli niezależni od poszczególnych 
ministerstw czy dyrekcji generalnych oraz 
biegli w przeprowadzaniu testów MŚP;

22. wzywa do wzmocnienia roli, jaką w 
procesie transponowania prawodawstwa 
odgrywają przy komunikacji i koordynacji 
pomiędzy państwami członkowskimi, a 
także pomiędzy szczeblem krajowym i 
europejskim, sieci przedstawicieli ds. 
MŚP; wzywa Komisję i administracje 
krajowe do dopilnowania tego, aby 
przedstawiciele ds. MŚP mogli działać w 
sposób niezależny i by w sposób 
przekrojowy dążyli do tego, by interesy 
MŚP były uwzględniane we wszystkich 
obszarach procesu stanowienia prawa i 
formułowania polityki; nalega na to, by 
przedstawiciele MŚP byli biegli w 
przeprowadzaniu testów MŚP;

Or. en

Poprawka 102
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. odnotowuje toczący się obecnie proces 
oceny definicji MŚP, która już teraz 
obejmuje ponad 99% wszystkich 
przedsiębiorstw w UE; podkreśla, że 
wszelkie jej zmiany powinny zmierzać do 
zwiększenia elastyczności i ograniczenia 
liczby czynników powstrzymujących 
wzrost (np. dzięki wydłużeniu okresów 
przejściowych do trzech lat), dostosowania 
pułapów rocznych obrotów i całkowitych 

23. odnotowuje toczący się obecnie proces 
oceny definicji MŚP, która już teraz 
obejmuje ponad 99% wszystkich 
przedsiębiorstw w UE; wzywa Komisję do 
przeanalizowania skutków zwiększenia 
elastyczności i ograniczenia liczby 
czynników powstrzymujących wzrost (np. 
dzięki uznawaniu kryteriów za 
alternatywne a nie łączne oraz dzięki 
wydłużeniu okresów przejściowych do 
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bilansów rocznych do przemian 
gospodarczych oraz umożliwienia bardziej 
zróżnicowanego traktowania każdej z 
podkategorii;

trzech lat), dostosowania pułapów 
rocznych obrotów i całkowitych bilansów 
rocznych do przemian gospodarczych oraz 
umożliwienia bardziej zróżnicowanego 
traktowania każdej z podkategorii;

Or. en

Poprawka 103
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zgadza się z planem utworzenia 
oddzielnej kategorii pośredniej dla 
przedsiębiorstw zatrudniających do 1 000 
pracowników (przedsiębiorstwa o średniej 
kapitalizacji); nalega, aby zapewnić, że 
żadna taka nowa kategoria nie 
doprowadzi do rozmycia skuteczności 
definicji MŚP i będzie stosowana w 
ograniczonej liczbie dziedzin, takich jak 
dostęp do finansowania przeznaczanego 
na badania i rozwój lub działania 
dotyczące internacjonalizacji;

skreślony

Or. de

Poprawka 104
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zgadza się z planem utworzenia 
oddzielnej kategorii pośredniej dla 
przedsiębiorstw zatrudniających do 1 000
pracowników (przedsiębiorstwa o średniej 
kapitalizacji); nalega, aby zapewnić, że 
żadna taka nowa kategoria nie 

24. sugeruje utworzenie oddzielnej 
kategorii pośredniej dla przedsiębiorstw 
zatrudniających do 1000 pracowników
(przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji)
w celu wspierania umiędzynarodowienia; 
pozwoliłoby to skutecznie rozróżniać MŚP 
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doprowadzi do rozmycia skuteczności 
definicji MŚP i będzie stosowana w 
ograniczonej liczbie dziedzin, takich jak 
dostęp do finansowania przeznaczanego na 
badania i rozwój lub działania dotyczące 
internacjonalizacji;

i przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
ale powinno być stosowane w 
ograniczonej liczbie dziedzin, takich jak 
dostęp do finansowania przeznaczanego na 
badania i rozwój, działania dotyczące 
internacjonalizacji oraz fundusze 
strukturalne i spójności; nalega na to, aby 
żadna taka nowa kategoria nie stanowiła 
części definicji MŚP i nie prowadziła do 
rozmycia jej skuteczności; jest zdania, że 
barak jest dowodów na to, iż 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji 
borykają się z podobnymi 
niedoskonałościami rynku, jak MŚP, 
takimi jak dostęp do finansowania; 

Or. en

Poprawka 105
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zgadza się z planem utworzenia 
oddzielnej kategorii pośredniej dla 
przedsiębiorstw zatrudniających do 1 000
pracowników (przedsiębiorstwa o średniej 
kapitalizacji); nalega, aby zapewnić, że 
żadna taka nowa kategoria nie doprowadzi 
do rozmycia skuteczności definicji MŚP i 
będzie stosowana w ograniczonej liczbie 
dziedzin, takich jak dostęp do 
finansowania przeznaczanego na badania 
i rozwój lub działania dotyczące 
internacjonalizacji;

24. wzywa Komisję do przeanalizowania 
potencjalnych korzyści dodania do 
definicji MŚP nowej kategorii pośredniej 
dla przedsiębiorstw zatrudniających do 
1000 pracowników (przedsiębiorstwa o 
średniej kapitalizacji); nalega, aby 
zapewnić, że taka nowa kategoria nie 
doprowadzi do rozmycia skuteczności 
definicji MŚP;

Or. en

Poprawka 106
Reinhard Bütikofer
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zgadza się z planem utworzenia 
oddzielnej kategorii pośredniej dla 
przedsiębiorstw zatrudniających do 1 000 
pracowników (przedsiębiorstwa o średniej 
kapitalizacji); nalega, aby zapewnić, że 
żadna taka nowa kategoria nie doprowadzi 
do rozmycia skuteczności definicji MŚP i 
będzie stosowana w ograniczonej liczbie 
dziedzin, takich jak dostęp do 
finansowania przeznaczanego na badania 
i rozwój lub działania dotyczące 
internacjonalizacji;

24. zgadza się z planem utworzenia 
oddzielnej kategorii pośredniej dla 
przedsiębiorstw zatrudniających do 1000
pracowników (przedsiębiorstwa o średniej 
kapitalizacji); nalega, aby zapewnić, że 
żadna taka nowa kategoria nie doprowadzi 
do rozmycia skuteczności definicji MŚP
ani nie będzie stanowić jej części;

Or. en

Poprawka 107
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia w ramach 
układu z Schengen odrębnego systemu 
wizowego związanego z przywozem i 
wywozem;

Or. de

Poprawka 108
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. zwraca uwagę na to, że jednolity rynek 
jest podstawową szansą stworzenia jak 
najkorzystniejszego otoczenia dla MŚP; 
potępia to, że w niektórych obszarach, w 
szczególności w wymiarze cyfrowym, 
jednolity rynek nadal nie funkcjonuje; 
wzywa Komisję do podjęcia działań na 
rzecz przyspieszenia urzeczywistnienia 
jednolitego rynku cyfrowego do 2015 r., do 
przymuszenia państw członkowskich do 
stosowania obecnego prawodawstwa oraz 
do przedłożenia nowych wniosków w 
dziedzinach, w których brakuje 
prawodawstwa w zakresie rynku 
wewnętrznego;

25. zwraca uwagę na to, że jednolity rynek 
jest podstawową szansą stworzenia jak 
najkorzystniejszego otoczenia dla MŚP; 
potępia to, że w niektórych obszarach, w 
szczególności w wymiarze cyfrowym, 
jednolity rynek nadal nie funkcjonuje; 
wzywa Komisję do podjęcia działań na 
rzecz przyspieszenia urzeczywistnienia 
jednolitego rynku cyfrowego do 2015 r., do 
przymuszenia państw członkowskich do 
stosowania obecnego prawodawstwa oraz 
do przedłożenia nowych wniosków w 
dziedzinach, w których brakuje 
prawodawstwa w zakresie rynku 
wewnętrznego; należy ułatwić MŚP dostęp 
do zamówień publicznych poprzez 
stosowanie zasady „tylko raz”, korzystanie 
z elektronicznych systemów transmisji 
danych oraz „Europejskiego kodeksu 
najlepszych praktyk ułatwiających dostęp 
MŚP do zamówień publicznych”; 

Or. en

Poprawka 109
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zwraca uwagę na to, że jednolity rynek 
jest podstawową szansą stworzenia jak 
najkorzystniejszego otoczenia dla MŚP; 
potępia to, że w niektórych obszarach, w 
szczególności w wymiarze cyfrowym, 
jednolity rynek nadal nie funkcjonuje; 
wzywa Komisję do podjęcia działań na 
rzecz przyspieszenia urzeczywistnienia 
jednolitego rynku cyfrowego do 2015 r., do 
przymuszenia państw członkowskich do 
stosowania obecnego prawodawstwa oraz 
do przedłożenia nowych wniosków w 

25. zwraca uwagę na to, że jednolity rynek 
jest podstawową szansą stworzenia jak 
najkorzystniejszego otoczenia dla MŚP; 
potępia to, że w niektórych obszarach, w 
szczególności w wymiarze cyfrowym, 
jednolity rynek nadal nie funkcjonuje; 
wzywa Komisję do podjęcia działań na 
rzecz przyspieszenia urzeczywistnienia 
jednolitego rynku cyfrowego do 2015 r. 
dzięki planom rozszerzenia sieci 
szerokopasmowych i infrastrukturze 
komunikacyjnej sprzyjającej 



AM\901723PL.doc 59/84 PE489.461v01-00

PL

dziedzinach, w których brakuje 
prawodawstwa w zakresie rynku 
wewnętrznego;

powszechnemu dostępowi do technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, jak 
również do przymuszenia państw 
członkowskich do stosowania obecnego 
prawodawstwa oraz do przedłożenia 
nowych wniosków w dziedzinach, w 
których brakuje prawodawstwa w zakresie 
rynku wewnętrznego;

Or. it

Poprawka 110
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zwraca uwagę na to, że jednolity rynek 
jest podstawową szansą stworzenia jak 
najkorzystniejszego otoczenia dla MŚP; 
potępia to, że w niektórych obszarach, w 
szczególności w wymiarze cyfrowym, 
jednolity rynek nadal nie funkcjonuje; 
wzywa Komisję do podjęcia działań na 
rzecz przyspieszenia urzeczywistnienia 
jednolitego rynku cyfrowego do 2015 r., do 
przymuszenia państw członkowskich do 
stosowania obecnego prawodawstwa oraz 
do przedłożenia nowych wniosków w 
dziedzinach, w których brakuje 
prawodawstwa w zakresie rynku 
wewnętrznego;

25. zwraca uwagę na to, że jednolity rynek 
jest podstawową szansą stworzenia jak 
najkorzystniejszego otoczenia dla MŚP; 
potępia to, że w niektórych obszarach, w 
szczególności w wymiarze cyfrowym, 
jednolity rynek nadal nie funkcjonuje; 
wzywa Komisję do podjęcia działań na 
rzecz przyspieszenia urzeczywistnienia 
jednolitego rynku cyfrowego do 2015 r., do 
przymuszenia państw członkowskich do 
stosowania obecnego prawodawstwa oraz 
do przedkładania nowych wniosków 
wyłącznie w tych dziedzinach, w których 
prawodawstwo doprowadzi do 
zmniejszania kosztów i biurokracji 
związanych z prowadzeniem działalności; 
jest przekonany, że Komisja powinna 
dokonać natychmiastowego przeglądu 
obowiązującego prawodawstwa w celu 
ograniczenia biurokracji i kosztów dla 
MŚP;

Or. en
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Poprawka 111
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zwraca uwagę na to, że jednolity rynek 
jest podstawową szansą stworzenia jak 
najkorzystniejszego otoczenia dla MŚP; 
potępia to, że w niektórych obszarach, w 
szczególności w wymiarze cyfrowym, 
jednolity rynek nadal nie funkcjonuje; 
wzywa Komisję do podjęcia działań na 
rzecz przyspieszenia urzeczywistnienia 
jednolitego rynku cyfrowego do 2015 r., do 
przymuszenia państw członkowskich do 
stosowania obecnego prawodawstwa oraz 
do przedłożenia nowych wniosków w 
dziedzinach, w których brakuje 
prawodawstwa w zakresie rynku 
wewnętrznego;

25. zwraca uwagę na to, że jednolity rynek 
jest podstawową szansą stworzenia jak 
najkorzystniejszego otoczenia dla MŚP; 
potępia to, że w niektórych obszarach, w 
szczególności w wymiarze cyfrowym, 
jednolity rynek nadal nie został 
urzeczywistniony; wzywa zatem Komisję 
do podjęcia działań na rzecz przyspieszenia 
urzeczywistnienia jednolitego rynku 
cyfrowego do 2015 r., do przymuszenia 
państw członkowskich do wdrożenia 
obecnego prawodawstwa oraz do 
przedłożenia nowych wniosków w 
dziedzinach, w których brakuje 
prawodawstwa w zakresie rynku 
wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 112
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa Komisję do zwiększenia tempa 
wdrażania szybkich łączy 
szerokopasmowych w regionach UE w 
celu zapewnienia jak największego 
udziału MŚP w podlegającym cyfryzacji 
rynku wewnętrznym;

Or. en
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Poprawka 113
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. uznaje, że przetwarzanie w chmurze 
może w znacznym stopniu przyczynić się 
do zwiększenia efektywności i wydajności 
MŚP; wzywa w związku z tym Komisję 
Europejską do stworzenia ogólnounijnych 
ram w zakresie przetwarzania w chmurze, 
które byłyby otwarte dla innych 
globalnych chmur obliczeniowych;

Or. en

Poprawka 114
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 25b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. wyraża ubolewanie w związku z tym, 
że UE pozostaje w tyle za innymi 
światowymi podmiotami, takimi jak 
Japonia i Korea Południowa, z uwagi na 
to, że jedynie 2% unijnych łączy 
internetowych to łącza światłowodowe; 
wzywa w związku z tym państwa 
członkowskie i Komisję Europejską do 
zwiększenia tempa rozpowszechniania i 
wprowadzania ultraszybkich łączy 
szerokopasmowych;

Or. en

Poprawka 115
Gunnar Hökmark



PE489.461v01-00 62/84 AM\901723PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 25c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25c. uznaje, że handel elektroniczny jest 
skutecznym narzędziem dla MŚP, które 
pragną wejść na nowe rynki i rozszerzyć 
swoją bazę klientów; wzywa zatem 
Komisję do ułatwienia prowadzenia 
transgranicznego handlu elektronicznego 
poprzez np. stworzenie wiarygodnego, 
bezpiecznego i wydajnego internetowego 
systemu płatności;

Or. en

Poprawka 116
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 25d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25d. podkreśla pilną potrzebę zwiększenia 
przez UE zaufania MŚP i przedsiębiorców 
do handlu przez internet oraz 
udostępnienia im w tym celu 
odpowiednich środków, aby rozwinąć 
handel transgraniczny; w związku z tym 
wzywa do uproszczenia systemów 
licencjonowania oraz do stworzenia 
skutecznych przepisów dla praw 
autorskich;

Or. en

Poprawka 117
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 25e (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

25e. wzywa Komisję do propagowania 
swobodnego przepływu usług poprzez 
rozszerzenie zakresu dyrektywy usługowej 
i jej pełne egzekwowanie w celu 
rzeczywistego umożliwienia MŚP i 
przedsiębiorcom rozszerzenia zakresu 
działalności oraz sprzedaży usług i 
towarów 500 milionom konsumentów w 
UE;

Or. en

Poprawka 118
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zachęca Sekretariat Generalny Komisji 
Europejskiej, aby we współpracy z 
organizacjami przedsiębiorców i innymi 
zainteresowanymi podmiotami, ustanowił 
coroczną nagrodę w ramach kolegium 
komisarzy dla tego komisarza, który 
najlepiej i najskuteczniej kieruje się zasadą 
„najpierw myśl na małą skalę”;

26. zachęca Sekretariat Generalny Komisji 
Europejskiej, aby we współpracy z 
organizacjami przedsiębiorców i innymi 
zainteresowanymi podmiotami, ustanowił 
coroczną nagrodę w ramach kolegium 
komisarzy dla tego komisarza lub tego 
państwa członkowskiego w ramach 
europejskiego semestru, który bądź które 
najlepiej i najskuteczniej kieruje się zasadą 
„najpierw myśl na małą skalę”;

Or. de

Poprawka 119
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 27. z zadowoleniem przyjmuje nowy 
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Komisji w sprawie poprawy 
konkurencyjności przemysłu w Europie;
wyraża ubolewanie z powodu faktu, że w 
komunikacie nie wspomniano ani o 
możliwości badania wpływu 
prawodawstwa dotyczącego przemysłu na 
konkurencyjność, ani dokonywania jego 
oceny ex post; zwraca się do Komisji o 
przedkładanie regularnych sprawozdań 
dotyczących postępów osiąganych w tej 
dziedzinie;

program na rzecz konkurencyjności MŚP 
(COSME); zauważa skuteczne elementy 
Programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (CIP), które 
należałoby dalej wykorzystywać i rozwijać 
w ramach tego nowego programu, takie 
jak Grupa Wysokiego Szczebla 
Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń 
Administracyjnych, Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości oraz instrumenty 
finansowe służące zapewnianiu 
finansowania kapitałem własnym i 
finansowania kredytowego; podkreśla, że 
wszystkie instrumenty, a w szczególności 
instrumenty niefinansowe, powinny być 
przyjmowane w oparciu o krytyczną ocenę 
Programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji oraz w 
ścisłej współpracy z organizacjami 
zrzeszającymi MŚP; podkreśla potrzebę 
przeznaczenia w wieloletnich ramach 
finansowych wystarczających środków 
budżetowych na program COSME, biorąc 
pod uwagę w szczególności poważne 
niedoskonałości rynku związane z 
finansowaniem MŚP, a także potrzebę 
zwiększenia unijnego wsparcia dla 
przenoszenia przedsiębiorstw; jest zatem 
przekonany, że należy dodatkowo 
rozważyć rozgraniczenie programów 
COSME i „Horyzont 2020” pod względem 
zakresu działań i budżetu w celu 
ułatwienia ukierunkowania na MŚP i 
zapewnienia wystarczającego 
finansowania;

Or. en

Poprawka 120
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 27. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
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Komisji w sprawie poprawy 
konkurencyjności przemysłu w Europie; 
wyraża ubolewanie z powodu faktu, że w 
komunikacie nie wspomniano ani o 
możliwości badania wpływu 
prawodawstwa dotyczącego przemysłu na 
konkurencyjność, ani dokonywania jego 
oceny ex post; zwraca się do Komisji o 
przedkładanie regularnych sprawozdań 
dotyczących postępów osiąganych w tej 
dziedzinie;

Komisji w sprawie poprawy 
konkurencyjności przemysłu w Europie; 
przyjmuje do wiadomości fakt, że Komisja 
rozpoczęła wdrażanie badania wpływu 
prawodawstwa na konkurencyjność oraz
dokonywanie oceny prawodawstwa ex 
post; nalega, aby Komisja przeprowadzała 
to badanie w sposób spójny i pogłębiony, 
także w przypadkach, gdy zmiany w 
przepisach wykonawczych do 
prawodawstwa europejskiego mają wpływ 
na konkurencyjność przemysłu (np. w 
przypadku zmiany zasad organizowania 
aukcji uprawnień do emisji); zwraca się 
do Komisji o przedkładanie regularnych 
sprawozdań dotyczących postępów 
osiąganych w tej dziedzinie;

Or. de

Poprawka 121
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji w sprawie poprawy 
konkurencyjności przemysłu w Europie; 
wyraża ubolewanie z powodu faktu, że w 
komunikacie nie wspomniano ani o 
możliwości badania wpływu 
prawodawstwa dotyczącego przemysłu na 
konkurencyjność, ani dokonywania jego 
oceny ex post; zwraca się do Komisji o 
przedkładanie regularnych sprawozdań 
dotyczących postępów osiąganych w tej 
dziedzinie;

27. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji w sprawie poprawy 
konkurencyjności przemysłu w Europie; 
uznaje, że Komisja rozpoczęła wdrażanie 
koncepcji badania wpływu prawodawstwa 
dotyczącego przemysłu na 
konkurencyjność oraz dokonywanie jego 
oceny ex post; nalega na to, aby 
koncepcje te były konsekwentnie i 
systematycznie stosowane, w tym w 
odniesieniu do zmian w przepisach 
wykonawczych europejskiego 
prawodawstwa (takich jak przepisy 
regulujące przeprowadzanie aukcji w 
ramach systemu handlu uprawnieniami 
do emisji); zwraca się do Komisji o 
przedkładanie regularnych sprawozdań 
dotyczących postępów osiąganych w tej 
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dziedzinie;

Or. en

Poprawka 122
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji w sprawie poprawy 
konkurencyjności przemysłu w Europie; 
wyraża ubolewanie z powodu faktu, że w 
komunikacie nie wspomniano ani o 
możliwości badania wpływu 
prawodawstwa dotyczącego przemysłu na 
konkurencyjność, ani dokonywania jego 
oceny ex post; zwraca się do Komisji o 
przedkładanie regularnych sprawozdań 
dotyczących postępów osiąganych w tej 
dziedzinie;

27. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji w sprawie poprawy 
konkurencyjności przemysłu w Europie; 
zwraca się do Komisji o przedkładanie 
regularnych sprawozdań dotyczących 
postępów osiąganych w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 123
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. podkreśla, że wolny handel i dostęp 
do rynków światowych stanowią istotny 
katalizator tworzenia miejsca pracy i 
wzrostu oraz najważniejszy czynnik 
umożliwiający europejskim MŚP 
osiąganie czołowej pozycji na świecie; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
osiągania postępów w negocjacjach 
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handlowych, co pozwoliłoby na dodatkowe 
zmniejszenie przeszkód regulacyjnych dla 
handlu, które mają nieproporcjonalny 
wpływ na MŚP;

Or. en

Poprawka 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. z zadowolenie przyjmuje fakt, że 
Komisja uznała w swoich licznych 
strategiach i komunikatach istotne 
znaczenie sektora przemysłowego dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu i 
zatrudnienia w UE; ponownie zwraca 
uwagę na konieczność prowadzenia 
zintegrowanej polityki przemysłowej 
opartej na zasadzie społecznej gospodarki 
rynkowej;

28. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji w sprawie poprawy 
konkurencyjności europejskich sektorów 
przemysłu; wyraża ubolewanie w związku 
z tym, że w komunikacie tym nie 
wspomniano ani o możliwości badania 
wpływu prawodawstwa dotyczącego 
przemysłu na konkurencyjność, ani 
dokonywania jego oceny ex post; wzywa 
Komisję do czynnego stosowania w 
ramach swoich ocen skutków koncepcji 
badania wpływu na konkurencyjność oraz 
do regularnego przedkładania 
sprawozdań z postępów osiąganych w tym 
obszarze; wzywa zatem państwa 
członkowskie do stosowania tej koncepcji 
podczas transponowania prawodawstwa 
UE do prawa krajowego;

Or. en

Poprawka 125
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 28
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Projekt rezolucji Poprawka

28. z zadowolenie przyjmuje fakt, że 
Komisja uznała w swoich licznych 
strategiach i komunikatach istotne 
znaczenie sektora przemysłowego dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu i zatrudnienia 
w UE; ponownie zwraca uwagę na 
konieczność prowadzenia zintegrowanej 
polityki przemysłowej opartej na zasadzie 
społecznej gospodarki rynkowej;

28. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja uznała w swoich licznych 
strategiach i komunikatach istotne 
znaczenie sektora przemysłowego dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu i zatrudnienia 
w UE; ponownie zwraca uwagę na 
konieczność prowadzenia zintegrowanej 
polityki przemysłowej opartej na zasadzie 
społecznej gospodarki rynkowej oraz 
wspierania przechodzenia na 
zrównoważoną i stabilną gospodarkę 
efektywnie korzystającą z zasobów;

Or. en

Poprawka 126
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. zwraca się do Komisji o podjęcie 
koniecznych działań w celu zapewnienia, 
aby normy opracowywane przez 
europejskie organy normalizacyjne były 
bardziej dostępne dla MŚP; posługiwanie 
się normami europejskimi ułatwia 
wprowadzanie do obrotu produktów i 
usług świadczonych przez MŚP i 
przyczynia się do zapewnienia ich 
konkurencyjności;

Or. ro

Poprawka 127
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)



AM\901723PL.doc 69/84 PE489.461v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

28a. podkreśla znaczenie zachęcania MŚP 
na szczeblach lokalnym i regionalnym do 
udziału w realizacji planów na rzecz 
efektywności energetycznej i ochrony 
środowiska naturalnego z uwagi na to, że 
w ten sposób w tych dziedzinach znacznie 
zwiększą się możliwości biznesowe;

Or. en

Poprawka 128
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że wyjście z kryzysu można 
zapewnić tylko dzięki przedsiębiorczości i 
rozwojowi MŚP; podkreśla konieczność 
zagospodarowania przedsiębiorczego 
potencjału ludzi młodych, kobiet i 
migrantów;

29. uważa, że wyłącznie przedsiębiorczość 
i odpowiednie ramowy prawne dotyczące 
konkurencyjności i rozwoju MŚP mogą 
zapewnić wyjście z kryzysu 
gospodarczego; podkreśla konieczność 
zagospodarowania przedsiębiorczego 
potencjału tam, gdzie liczba MŚP 
rozpoczynających działalność jest poniżej 
średniej we wszystkich grupach 
społecznych, a także wśród konkretnych 
grup docelowych, w szczególności ludzi 
młodych i kobiet;

Or. en

Poprawka 129
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że wyjście z kryzysu można 
zapewnić tylko dzięki przedsiębiorczości i
rozwojowi MŚP; podkreśla konieczność 
zagospodarowania przedsiębiorczego 
potencjału ludzi młodych, kobiet i 
migrantów;

29. uważa, że wyjście z kryzysu można 
zapewnić dzięki przedsiębiorczości,
rozwojowi MŚP oraz inwestowaniu w 
ekologiczną i inteligentną infrastrukturę; 
podkreśla konieczność zagospodarowania 
przedsiębiorczego potencjału ludzi 
młodych, kobiet i migrantów;

Or. en

Poprawka 130
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że wyjście z kryzysu można 
zapewnić tylko dzięki przedsiębiorczości i 
rozwojowi MŚP; podkreśla konieczność 
zagospodarowania przedsiębiorczego 
potencjału ludzi młodych, kobiet i 
migrantów;

29. uważa, że wyjście z kryzysu można 
znacznie ułatwić dzięki przedsiębiorczości 
i rozwojowi MŚP; podkreśla konieczność 
zagospodarowania przedsiębiorczego 
potencjału ludzi młodych, kobiet i 
migrantów;

Or. en

Poprawka 131
Tiziano Motti

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że wyjście z kryzysu można 
zapewnić tylko dzięki przedsiębiorczości i 
rozwojowi MŚP; podkreśla konieczność 
zagospodarowania przedsiębiorczego 
potencjału ludzi młodych, kobiet i 
migrantów;

29. uważa, że wyjście z kryzysu można 
zapewnić tylko dzięki przedsiębiorczości i 
rozwojowi MŚP; podkreśla konieczność 
wspierania przedsiębiorczego potencjału 
ludzi młodych, kobiet i migrantów;
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Or. it

Poprawka 132
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. dostrzega znaczenie kompetentnych i 
wyszkolonych przedsiębiorców dla 
pokonywania wyzwań handlu 
międzynarodowego; wzywa zatem Komisję 
do promowania programu „Erasmus dla 
młodych przedsiębiorców” oraz do 
przeanalizowania możliwości utworzenia 
programu „Erasmus Mundus dla 
przedsiębiorców”, aby umożliwić 
utalentowanym przedsiębiorcom 
zdobywanie doświadczenia w centrach 
doskonałości poza UE;

Or. en

Poprawka 133
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zachęca państwa członkowskie do 
realizowania ambitnych programów 
opartych na zachętach wspierających 
przedsiębiorczość; zwraca uwagę, że 
programy takie powinny obejmować środki 
poprawiające dostęp do źródeł 
finansowania, łagodzenie wymogów 
administracyjnych i wprowadzenie do 
programów szkolnych większej ilości 
przedmiotów związanych z 

30. podkreśla, że działania UE 
ukierunkowane na MŚP nie zastępują, 
lecz uzupełniają działania państw 
członkowskich i regionów, w związku z 
czym w oparciu o zasadę „więcej za więcej 
i mniej za mniej” te państwa 
członkowskie, które udzielają większego 
wsparcia MŚP, powinny otrzymywać 
większe wsparcie UE; zachęca zatem 
państwa członkowskie do realizowania 
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przedsiębiorczością; ambitnych programów opartych na 
zachętach wspierających 
przedsiębiorczość; zwraca uwagę, że 
programy takie powinny obejmować środki 
poprawiające dostęp do źródeł 
finansowania, łagodzenie wymogów 
administracyjnych i wprowadzenie do 
programów szkolnych większej ilości 
przedmiotów związanych z 
przedsiębiorczością;

Or. en

Poprawka 134
Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zachęca państwa członkowskie do 
realizowania ambitnych programów 
opartych na zachętach wspierających 
przedsiębiorczość; zwraca uwagę, że 
programy takie powinny obejmować środki 
poprawiające dostęp do źródeł 
finansowania, łagodzenie wymogów 
administracyjnych i wprowadzenie do 
programów szkolnych większej ilości 
przedmiotów związanych z 
przedsiębiorczością;

30. zachęca państwa członkowskie do 
realizowania ambitnych programów 
opartych na zachętach wspierających 
przedsiębiorczość; zwraca uwagę, że 
programy takie powinny obejmować środki 
poprawiające dostęp do źródeł 
finansowania, łagodzenie wymogów 
administracyjnych i wprowadzenie do 
programów szkolnych większej ilości 
przedmiotów związanych z 
przedsiębiorczością; jest zdania, że 
wspomniane środki powinny wspierać 
inicjatywy sektora prywatnego 
umożliwiające skrócenie terminów 
uzyskania niewielkiego finansowania, 
takie jak partnerstwa między bankami a 
księgowymi;

Or. fr

Poprawka 135
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 30
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Projekt rezolucji Poprawka

30. zachęca państwa członkowskie do 
realizowania ambitnych programów 
opartych na zachętach wspierających 
przedsiębiorczość; zwraca uwagę, że 
programy takie powinny obejmować środki 
poprawiające dostęp do źródeł 
finansowania, łagodzenie wymogów 
administracyjnych i wprowadzenie do 
programów szkolnych większej ilości 
przedmiotów związanych z 
przedsiębiorczością;

30. zachęca państwa członkowskie do 
realizowania ambitnych programów 
opartych na zachętach wspierających 
przedsiębiorczość; zwraca uwagę, że 
programy takie powinny obejmować środki 
poprawiające dostęp do źródeł 
finansowania, łagodzenie wymogów 
administracyjnych i wprowadzenie do 
programów szkolnych większej ilości 
przedmiotów związanych z 
przedsiębiorczością; proponuje 
organizowanie na szczeblu regionalnym 
otwartych konkursów o charakterze 
praktycznym dla studentów w celu 
dokonania oceny ich znajomości 
słownictwa oraz ich przedsiębiorczości;

Or. hu

Poprawka 136
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zachęca państwa członkowskie do 
realizowania ambitnych programów 
opartych na zachętach wspierających 
przedsiębiorczość; zwraca uwagę, że 
programy takie powinny obejmować środki 
poprawiające dostęp do źródeł 
finansowania, łagodzenie wymogów 
administracyjnych i wprowadzenie do 
programów szkolnych większej ilości 
przedmiotów związanych z 
przedsiębiorczością;

30. zachęca państwa członkowskie do 
realizowania ambitnych programów 
opartych na zachętach wspierających 
przedsiębiorczość; zwraca uwagę, że 
programy takie powinny obejmować środki 
poprawiające dostęp do źródeł 
finansowania i rynków, łagodzenie 
wymogów administracyjnych i 
skuteczniejsze wprowadzenie do 
programów szkolnych na wszystkich 
szczeblach większej ilości przedmiotów 
związanych z przedsiębiorczością;

Or. en
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Poprawka 137
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 30a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. popiera inicjatywy sektora 
prywatnego mające na celu ułatwienie 
dostępu MŚP, a zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorstw, do finansowania, 
takie jak partnerstwa między bankami a 
księgowymi służące skróceniu do 15 dni 
terminu uzyskania niewielkiego 
finansowania (poniżej 25000 euro); jest 
zdania, że partnerstwa te są skuteczne w 
odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw, 
ponieważ – z jednej strony – księgowi 
przygotowują i przekazują drogą 
elektroniczną wszystkie dokumenty 
finansowe wymagane przez banki i 
udzielają ograniczonego zapewnienia 
odnośnie do prognoz przekazanych przez 
mikroprzedsiębiorstwa, podczas gdy – z 
drugiej strony – banki umieszczają w 
internecie standardowe wnioski o 
udzielenie finansowania i uzasadniają 
przypadki odmowy udzielenia 
finansowania;

Or. fr

Poprawka 138
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 30a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. wzywa Komisję do przeanalizowania 
nowych inicjatyw na rzecz gromadzenia 
środków, ukierunkowanych na 
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przedsiębiorców i przedsiębiorstwa 
rozpoczynające działalność, takich jak 
finansowanie społecznościowe, w celu 
oceny tego, jakie korzyści mogą one mieć 
dla MŚP i czy należałby je propagować; 
oprócz tego należałoby również dokonać 
oceny tego, czy konieczne jest stworzenie 
ram legislacyjnych w celu uregulowania 
takich praktyk w UE;

Or. en

Poprawka 139
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 30a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych 
łatwiejszego dostępu MŚP do europejskich 
źródeł finansowania, co powinno ułatwić 
im dostęp do rynku wewnętrznego;

Or. ro

Poprawka 140
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 30a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do ułatwienia inwestowania w 
innowacyjne przedsiębiorstwa 
rozpoczynające działalność poprzez 
usunięcie przeszkód utrudniających 
rozwój ogólnounijnego rynku wysokiego 
ryzyka;
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Or. en

Poprawka 141
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 30a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. wskazuje, że konieczne jest 
rozpoznanie i usunięcie przeszkód dla 
wzrostu mikroprzedsiębiorstw i MŚP oraz 
dla dalszego rozwoju MŚP;

Or. lv

Poprawka 142
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 30b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30b. apeluje do Komisji o rozwiązanie 
problemu braków w wiedzy i w 
umiejętnościach MŚP w zakresie 
ekologicznych technologii, praktyk i 
modeli biznesowych; konieczne jest 
podjęcie działań mających na celu 
określenie potrzeb w zakresie umiejętności 
oraz zapełnienie luk na rynku pracy 
poprzez strategie edukacyjne i strategie w 
zakresie szkolenia zawodowego oraz 
tworzenie programów szkoleniowych i z 
zakresu rozwoju umiejętności, 
ukierunkowanych na MŚP;

Or. en
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Poprawka 143
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 30c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30c. jest przekonany, że w ramach 
przyszłych WRF kolejne programy 
COSME, „Horyzont 2020”, a także 
programy funduszy strukturalnych 
powinny obejmować odpowiednie środki 
na wsparcie MŚP, aby przedsiębiorstwa te 
mogły wprowadzać innowacyjne 
rozwiązania i tworzyć miejsca pracy w 
zasobooszczędny i zrównoważony sposób;

Or. en

Poprawka 144
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 30d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30d. wzywa do przeznaczenia ambitnego 
budżetu na instrument na rzecz MŚP 
stworzony w ramach programu „Horyzont 
2020”, który pozwoliłby na udzielanie 
ukierunkowanego wsparcia 
innowacyjnym i wykazującym wysoki 
potencjał wzrostu gospodarczego MŚP; 
jest przekonany, że instrument ten 
powinien być wykorzystywany za 
pośrednictwem jednej dedykowanej 
struktury, dostosowanej do potrzeb MŚP;

Or. en
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Poprawka 145
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa Komisję do opracowania planu 
działania w sprawie konkurencyjnego 
opodatkowania MŚP, który stanowiłby 
zachętę dla państw członkowskich do 
dostosowania ich systemów podatkowych 
w taki sposób, aby obniżyć pozapłacowe 
koszty pracy dla nowych przedsiębiorstw i 
umożliwić im inwestowanie większej 
części ich dochodów w rozwój firmy; 
proponuje, aby podstawą wspomnianego 
programu działań były najlepsze praktyki 
oraz by obejmował on programy 
pilotażowe;

skreślony

Or. en

Poprawka 146
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa Komisję do opracowania planu 
działania w sprawie konkurencyjnego 
opodatkowania MŚP, który stanowiłby 
zachętę dla państw członkowskich do 
dostosowania ich systemów podatkowych 
w taki sposób, aby obniżyć pozapłacowe 
koszty pracy dla nowych przedsiębiorstw i 
umożliwić im inwestowanie większej 
części ich dochodów w rozwój firmy; 
proponuje, aby podstawą wspomnianego 
programu działań były najlepsze praktyki 
oraz by obejmował on programy 
pilotażowe;

31. wzywa Komisję do opracowania planu 
działania w sprawie konkurencyjnego 
opodatkowania MŚP, który stanowiłby 
zachętę dla państw członkowskich do 
stworzenia odrębnego systemu
opodatkowania MŚP, wspierającego 
kapitalizację i wydajność produkcji oraz 
do dostosowania ich systemów 
podatkowych w taki sposób, aby obniżyć 
pozapłacowe koszty pracy dla nowych 
przedsiębiorstw i umożliwić im 
inwestowanie większej części ich 
dochodów w rozwój firmy; proponuje, aby 
podstawą wspomnianego programu działań 
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były najlepsze praktyki oraz by obejmował 
on programy pilotażowe, a także 
przewidywał proporcjonalne 
opodatkowanie dochodów 
wygenerowanych i zatrzymanych w 
przedsiębiorstwie oraz uprzywilejowaną 
formułę dla przedsiębiorstw o wyższych 
obrotach;

Or. it

Poprawka 147
Kent Johansson, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa Komisję do opracowania planu 
działania w sprawie konkurencyjnego 
opodatkowania MŚP, który stanowiłby 
zachętę dla państw członkowskich do 
dostosowania ich systemów podatkowych 
w taki sposób, aby obniżyć pozapłacowe 
koszty pracy dla nowych przedsiębiorstw i 
umożliwić im inwestowanie większej 
części ich dochodów w rozwój firmy; 
proponuje, aby podstawą wspomnianego 
programu działań były najlepsze praktyki 
oraz by obejmował on programy 
pilotażowe;

31. jest przekonany, że przeprowadzane w 
państwach członkowskich reformy 
polegające na obniżaniu pozapłacowych 
kosztów pracy dla MŚP w znacznym 
stopniu zwiększają ich potencjał wzrostu 
gospodarczego i mogą umożliwiać nowym 
przedsiębiorstwom inwestowanie większej 
części ich dochodów w rozwój firmy;

Or. en

Poprawka 148
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa Komisję do opracowania planu 31. wzywa Komisję do opracowania planu 
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działania w sprawie konkurencyjnego 
opodatkowania MŚP, który stanowiłby 
zachętę dla państw członkowskich do 
dostosowania ich systemów podatkowych 
w taki sposób, aby obniżyć pozapłacowe 
koszty pracy dla nowych przedsiębiorstw i 
umożliwić im inwestowanie większej 
części ich dochodów w rozwój firmy; 
proponuje, aby podstawą wspomnianego 
programu działań były najlepsze praktyki 
oraz by obejmował on programy 
pilotażowe;

działania w sprawie konkurencyjnego 
opodatkowania MŚP, który stanowiłby 
zachętę dla państw członkowskich do 
dostosowania ich systemów podatkowych 
w taki sposób, aby obniżyć pozapłacowe 
koszty pracy dla nowych przedsiębiorstw i 
umożliwić im inwestowanie większej 
części ich dochodów w rozwój firmy; 
proponuje, aby podstawą wspomnianego 
programu działań były najlepsze praktyki;

Or. en

Poprawka 149
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 31a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. wzywa do podejmowania większych 
wysiłków na rzecz zapewniania 
wzajemnego uznawania w celu ułatwienia 
MŚP prowadzenia transgranicznej 
działalności; wzywa do stworzenia 
pojedynczego punktu kontaktowego do 
spraw VAT w celu umożliwienia 
przedsiębiorcom wywiązywania się z ich 
zobowiązań w kraju pochodzenia 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 150
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 31b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

31b. wzywa Komisję do zachęcania
państw członkowskich do tego, by 
jednakowo traktowały wszystkie formy 
finansowania; konieczne jest pilne 
przedsięwzięcie środków, które sprawią, że 
przedsiębiorstwa nie będą aż tak bardzo 
zależne od zadłużenia; popiera 
zapewnienie neutralności podatkowej 
między kapitałem własnym a zadłużeniem;

Or. en

Poprawka 151
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 31c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31c. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o wspieranie ciągłości 
działania MŚP poprzez stworzenie takiego 
otoczenia regulacyjnego, które będzie 
ułatwiać przenoszenie przedsiębiorstw; 
zaleca usunięcie przeszkód natury 
fiskalnej (podatek spadkowy, podatek od 
darowizn itp.), które mogłyby zagrażać 
ciągłości działania przedsiębiorstw 
rodzinnych;

Or. en

Poprawka 152
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 31d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

31d. podkreśla potrzebę obniżenia 
podatków związanych z zatrudnieniem i 
inwestycjami;

Or. en

Poprawka 153
Tiziano Motti

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia konkretnych 
środków promowania przedsiębiorczości 
społecznej w Europie, w szczególności 
poprzez poprawienie dostępu do 
publicznych i prywatnych źródeł 
finansowania oraz zwiększenie mobilności 
i uznawania wykwalifikowanych 
pracowników;

32. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia konkretnych 
środków promowania przedsiębiorczości 
społecznej w Europie, w szczególności 
poprzez poprawienie dostępu do 
publicznych i prywatnych źródeł 
finansowania, ograniczenie dyskryminacji 
w zakresie wynagrodzenia mężczyzn i 
kobiet, propagowanie środków służących 
godzeniu obowiązków zawodowych z 
życiem rodzinnym oraz zwiększenie 
mobilności i uznawania 
wykwalifikowanych pracowników;

Or. it

Poprawka 154
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia konkretnych 
środków promowania przedsiębiorczości 

32. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedsięwzięcia 
konkretnych środków promowania 
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społecznej w Europie, w szczególności 
poprzez poprawienie dostępu do 
publicznych i prywatnych źródeł 
finansowania oraz zwiększenie mobilności 
i uznawania wykwalifikowanych 
pracowników;

przedsiębiorczości społecznej w Europie, 
w szczególności poprzez poprawienie 
dostępu do publicznych i prywatnych 
źródeł finansowania, zwiększenie 
mobilności i uznawania wykwalifikowanej 
siły roboczej oraz zwiększenie jakości i 
dostępności dla MŚP usług doradczych z 
zakresu społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw (CSR);

Or. en

Poprawka 155
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia konkretnych 
środków promowania przedsiębiorczości 
społecznej w Europie, w szczególności 
poprzez poprawienie dostępu do 
publicznych i prywatnych źródeł 
finansowania oraz zwiększenie mobilności 
i uznawania wykwalifikowanych 
pracowników;

32. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia konkretnych 
środków promowania przedsiębiorczości 
społecznej w Europie, w szczególności 
poprzez poprawienie dostępu do 
publicznych i prywatnych źródeł 
finansowania oraz zwiększenie mobilności 
i uznawania wykwalifikowanych 
pracowników i praktykantów; nie powinno 
prowadzić to jednak do dzielenia 
przedsiębiorców na „dobrych” i „złych”;

Or. en

Poprawka 156
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 32a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. podkreśla znaczenie sprawnego 
zaopatrzenia w surowce, także dla MŚP 
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sektora przemysłu;
zachęca Komisję i państwa członkowskie 
do przedsięwzięcia konkretnych środków 
na rzecz zapewnienia trwałego 
zaopatrzenia w surowce oraz zwiększenia 
efektywności ich użytkowania, przy 
zagwarantowaniu w szczególności 
swobodnego i sprawiedliwego dostępu do 
surowców nabywanych na rynkach 
międzynarodowych oraz efektywnego 
użytkowania i recyklingu zasobów, 
uwzględniającego stosunek kosztów do 
korzyści;

Or. de


