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Poprawka 78
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego program na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (2014–
2020) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Program na rzecz 
równowagi ekonomicznej w otoczeniu 
biznesowym: rozwój mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(2014–2020) (Tekst mający znaczenie dla 
EOG)

Or. pt

Poprawka 79
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Strategia „Europa 2020”, przyjęta 
przez Komisję w marcu 2010 r. na mocy 
komunikatu pt. „Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu”, 
która cieszyła się wyraźnym wsparciem ze 
strony głównych europejskich 
konfederacji przedsiębiorców, stanowiła 
główny instrument Unii Europejskiej 
służący wspieraniu liberalizacji i 
prywatyzacji usług publicznych, większej 
elastyczności i możliwości w zakresie 
dostosowywania rynków pracy, 
ograniczania wzrostu płac i otwierania 
większości systemów zabezpieczenia 
społecznego, w tym systemów 
emerytalnych i krajowych systemów 
ochrony zdrowia, na interesy prywatne. 
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Podkreślono również znaczenie 
przyspieszenia wzrostu europejskiej 
gospodarki, przy jednoczesnym 
osiągnięciu wysokich wskaźników 
zatrudnienia, gospodarki niskoemisyjnej, 
zasobo- i energooszczędnej oraz spójności 
społecznej.

Or. pt

Poprawka 80
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Strategie polityczne dotyczące 
liberalizacji i prywatyzacji, które były 
realizowane w odniesieniu do najbardziej 
zróżnicowanych sektorów gospodarki, 
m.in. takich jak sektor energii, transportu 
i komunikacji, doprowadziły do 
stworzenia monopoli i wzrostu kosztów 
czynników produkcji, co miało poważne 
konsekwencje dla funkcjonowania 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MMŚP).

Or. pt

Poprawka 81
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby przyczynić się zwiększenia 
konkurencyjności i trwałości 
przedsiębiorstw UE, a zwłaszcza MŚP, 
postępu w dążeniu do społeczeństwa 

(6) Aby osiągnąć gospodarczą i społeczną 
równowagę między przedsiębiorstwami 
różnych wielkości w Unii, 
sprzyjającą zwłaszcza tworzeniu, 
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opartego na wiedzy oraz rozwoju opartego 
na wyważonym wzroście gospodarczym, 
należy ustanowić Program na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
MŚP (zwany dalej „programem”).

solidnemu wzrostowi i długotrwałemu 
rozwojowi mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
(MMŚP), jak również postępowi w 
dążeniu do społeczeństwa opartego na 
wiedzy oraz rozwojowi opartemu na 
wyważonym wzroście gospodarczym, 
należy ustanowić Program na rzecz 
równowagi ekonomicznej w otoczeniu 
biznesowym: rozwój mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(zwany dalej „programem”). 

Or. pt

Poprawka 82
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby przyczynić się zwiększenia 
konkurencyjności i trwałości 
przedsiębiorstw UE, a zwłaszcza MŚP, 
postępu w dążeniu do społeczeństwa 
opartego na wiedzy oraz rozwoju opartego 
na wyważonym wzroście gospodarczym, 
należy ustanowić Program na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
MŚP (zwany dalej „programem”).

(6) Aby przyczynić się do zwiększenia 
trwałej konkurencyjności przedsiębiorstw 
UE, a zwłaszcza MŚP, wspierać istniejące 
MŚP, sprzyjać kulturze przedsiębiorczości 
i propagować tworzenie i wzrost MŚP, 
należy ustanowić Program na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
MŚP (zwany dalej „programem”).

Or. en

Uzasadnienie

W ramach programu COSME należy priorytetowo traktować udzielanie wsparcia istniejącym 
MŚP.

Poprawka 83
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby przyczynić się zwiększenia 
konkurencyjności i trwałości 
przedsiębiorstw UE, a zwłaszcza MŚP, 
postępu w dążeniu do społeczeństwa 
opartego na wiedzy oraz rozwoju opartego 
na wyważonym wzroście gospodarczym, 
należy ustanowić Program na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
MŚP (zwany dalej „programem”).

(6) Aby przyczynić się zwiększenia 
zarówno konkurencyjności, jak i trwałości 
przedsiębiorstw UE, a zwłaszcza MŚP, 
postępu w dążeniu do społeczeństwa 
opartego na wiedzy oraz rozwoju opartego 
na wyważonym wzroście gospodarczym, 
należy ustanowić Program na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
MŚP (zwany dalej „programem”).

Or. en

Poprawka 84
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby przyczynić się zwiększenia 
konkurencyjności i trwałości 
przedsiębiorstw UE, a zwłaszcza MŚP, 
postępu w dążeniu do społeczeństwa 
opartego na wiedzy oraz rozwoju opartego 
na wyważonym wzroście gospodarczym, 
należy ustanowić Program na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
MŚP (zwany dalej „programem”).

(6) Aby przyczynić się do zwiększenia 
trwałej konkurencyjności przedsiębiorstw 
UE, a zwłaszcza MŚP, sprzyjać kulturze 
przedsiębiorczości i propagować tworzenie 
i wzrost MŚP, należy ustanowić Program 
na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw 
oraz MŚP (zwany dalej „programem”).

Or. en

Poprawka 85
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby zrealizować cele tego programu i 
wspierać wdrażanie programu Small 
Business Act, co najmniej 0,5% 
całkowitego budżetu wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014–2020 powinno 
zostać przeznaczone na wdrożenie tego 
programu.

Or. en

Poprawka 86
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zamierzeniem unijnej polityki w 
zakresie konkurencyjności jest 
wprowadzenie rozwiązań 
instytucjonalnych i politycznych, które 
stworzą warunki dla zrównoważonego 
wzrostu przedsiębiorstw. Zwiększona 
wydajność stanowi najważniejsze źródło 
trwałego wzrostu dochodów, co z kolei 
przyczynia się do poprawy standardu 
życia. Konkurencyjność jest również 
zależna od zdolności przedsiębiorstw do 
pełnego wykorzystania szans, takich jak 
jednolity rynek europejski. Jest to 
szczególnie istotne dla MŚP, które 
stanowią 99% przedsiębiorstw w Unii, 
zapewniają dwie trzecie istniejących 
miejsc pracy w sektorze prywatnym oraz 
80% nowo powstałych miejsc pracy, jak 
również generują ponad połowę wartości 
dodanej tworzonej przez przedsiębiorstwa 
w Unii. MŚP to kluczowy czynnik 
pobudzający wzrost gospodarczy, 
zatrudnienie i integrację społeczną.

(8) Zamierzeniem unijnej polityki w 
zakresie konkurencyjności jest 
wprowadzenie rozwiązań 
instytucjonalnych i politycznych, które 
stworzą warunki dla zrównoważonego 
wzrostu przedsiębiorstw. Nie udało się 
zrealizować tego zamierzenia, a wręcz 
przeciwnie: wzrost, autonomia i 
zrównoważony rozwój zostały 
ograniczone, w szczególności w przypadku 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MMŚP).
Zwiększona wydajność stanowi 
najważniejsze źródło trwałego wzrostu 
dochodów, co z kolei przyczynia się do 
poprawy standardu życia. 
Konkurencyjność jest również zależna od 
zdolności przedsiębiorstw do pełnego 
wykorzystania szans oferowanych przez 
zrównoważone pod względem 
gospodarczym ramy europejskiej struktury 
przemysłowej. Jest to szczególnie istotne 
dla MMŚP, które stanowią ponad 99% 
przedsiębiorstw w Unii, zapewniają dwie 
trzecie istniejących miejsc pracy w 
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sektorze prywatnym oraz ponad 80% nowo 
powstałych miejsc pracy, jak również 
generują ponad połowę wartości dodanej 
tworzonej przez przedsiębiorstwa w Unii. 
MMŚP to kluczowy czynnik pobudzający 
wzrost gospodarczy, zatrudnienie i 
integrację społeczną. 

Or. pt

Poprawka 87
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zamierzeniem unijnej polityki w 
zakresie konkurencyjności jest 
wprowadzenie rozwiązań 
instytucjonalnych i politycznych, które 
stworzą warunki dla zrównoważonego 
wzrostu przedsiębiorstw. Zwiększona 
wydajność stanowi najważniejsze źródło 
trwałego wzrostu dochodów, co z kolei 
przyczynia się do poprawy standardu 
życia. Konkurencyjność jest również 
zależna od zdolności przedsiębiorstw do 
pełnego wykorzystania szans, takich jak 
jednolity rynek europejski. Jest to 
szczególnie istotne dla MŚP, które 
stanowią 99% przedsiębiorstw w Unii, 
zapewniają dwie trzecie istniejących 
miejsc pracy w sektorze prywatnym oraz 
80% nowo powstałych miejsc pracy, jak 
również generują ponad połowę wartości 
dodanej tworzonej przez przedsiębiorstwa 
w Unii. MŚP to kluczowy czynnik 
pobudzający wzrost gospodarczy, 
zatrudnienie i integrację społeczną.

(8) Zamierzeniem unijnej polityki w 
zakresie konkurencyjności jest 
wprowadzenie rozwiązań 
instytucjonalnych i politycznych, które 
stworzą warunki dla zrównoważonego 
wzrostu przedsiębiorstw. Trwała 
konkurencyjność odzwierciedla zdolność 
do osiągnięcia i utrzymania 
konkurencyjności gospodarczej 
przedsiębiorstw zgodnie z celami 
dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.
Zwiększona wydajność stanowi 
najważniejsze źródło trwałego wzrostu 
dochodów, co z kolei przyczynia się do 
poprawy standardu życia. 
Konkurencyjność jest również zależna od 
zdolności przedsiębiorstw do pełnego 
wykorzystania szans, takich jak jednolity 
rynek europejski. Jest to szczególnie 
istotne dla MŚP, które stanowią 99% 
przedsiębiorstw w Unii, zapewniają dwie 
trzecie istniejących miejsc pracy w 
sektorze prywatnym oraz 80% nowo 
powstałych miejsc pracy, jak również 
generują ponad połowę wartości dodanej 
tworzonej przez przedsiębiorstwa w Unii. 
MŚP to kluczowy czynnik pobudzający 
wzrost gospodarczy, zatrudnienie i 
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integrację społeczną.

Or. en

Uzasadnienie

Modyfikacja poprawki 3 (projekt sprawozdania): słowo „przemysłu” zastąpiono słowem 
„przedsiębiorstw”, ponieważ obejmuje ono przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów 
gospodarki.

Poprawka 88
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zamierzeniem unijnej polityki w 
zakresie konkurencyjności jest 
wprowadzenie rozwiązań 
instytucjonalnych i politycznych, które 
stworzą warunki dla zrównoważonego 
wzrostu przedsiębiorstw. Zwiększona 
wydajność stanowi najważniejsze źródło 
trwałego wzrostu dochodów, co z kolei 
przyczynia się do poprawy standardu 
życia. Konkurencyjność jest również 
zależna od zdolności przedsiębiorstw do 
pełnego wykorzystania szans, takich jak 
jednolity rynek europejski. Jest to 
szczególnie istotne dla MŚP, które 
stanowią 99% przedsiębiorstw w Unii, 
zapewniają dwie trzecie istniejących 
miejsc pracy w sektorze prywatnym oraz 
80% nowo powstałych miejsc pracy, jak 
również generują ponad połowę wartości 
dodanej tworzonej przez przedsiębiorstwa 
w Unii. MŚP to kluczowy czynnik 
pobudzający wzrost gospodarczy, 
zatrudnienie i integrację społeczną.

(8) Zamierzeniem unijnej polityki w 
zakresie konkurencyjności jest 
wprowadzenie rozwiązań 
instytucjonalnych i politycznych, które 
stworzą warunki dla zrównoważonego 
wzrostu przedsiębiorstw. Zwiększona 
wydajność zasobów i energii stanowi 
najważniejsze źródło trwałego wzrostu, co 
z kolei przyczynia się do poprawy 
standardu życia. Konkurencyjność jest 
również zależna od zdolności 
przedsiębiorstw do pełnego wykorzystania 
szans, takich jak jednolity rynek 
europejski. Jest to szczególnie istotne dla 
MŚP, które stanowią 99% przedsiębiorstw 
w Unii, zapewniają dwie trzecie 
istniejących miejsc pracy w sektorze 
prywatnym oraz 80% nowo powstałych 
miejsc pracy, jak również generują ponad 
połowę wartości dodanej tworzonej przez 
przedsiębiorstwa w Unii. MŚP to kluczowy 
czynnik pobudzający wzrost gospodarczy, 
zatrudnienie i integrację społeczną.

Or. en
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Poprawka 89
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W komunikacie Komisji pt. „W 
kierunku odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu”1 szacowano, że 
strategie polityczne propagujące przejście 
na ekologiczną gospodarkę, takie jak 
strategie polityczne dotyczące efektywnego 
gospodarowania zasobami, efektywności 
energetycznej i zmiany klimatu, mogłyby 
doprowadzić do stworzenia do 2020 r. 
ponad 9 milionów miejsc pracy, w 
szczególności w sektorze MŚP. W 
przeprowadzonej przez Komisję ankiecie 
wykazano, że w trakcie recesji 
gospodarczej proces tworzenia miejsc 
pracy w ekologicznych sektorach 
przemysłu cały czas postępował w 
porównaniu z wieloma innymi sektorami i 
że zgodnie z prognozami sytuacja ta ma 
się utrzymać w nadchodzących latach.
Podejmowane na szczeblu UE inicjatywy 
pozwalające na wykorzystanie potencjału 
ekologicznego wzrostu gospodarczego w 
zakresie zatrudnienia, zwłaszcza przez 
MŚP, powinny stanowić część tego 
programu.
_______________
1 COM(2012)0173 final.

Or. en

Poprawka 90
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W ostatnich latach konkurencyjność 
znalazła się na pierwszym planie unijnych 
działań politycznych z uwagi na 
niedoskonałości rynkowe, polityczne i
instytucjonalne osłabiające 
konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP.

(9) W ostatnich latach konkurencyjność 
znalazła się na pierwszym planie unijnych 
działań politycznych z uwagi na 
niedoskonałości rynkowych i
instytucjonalnych strategii politycznych 
osłabiających konkurencyjność unijnych 
przedsiębiorstw, zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MMŚP), które 
każdego dnia borykają się z dominacją 
rynkową dużych przedsiębiorstw i grup 
gospodarczych.

Or. pt

Poprawka 91
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W ostatnich latach konkurencyjność 
znalazła się na pierwszym planie unijnych 
działań politycznych z uwagi na 
niedoskonałości rynkowe, polityczne i 
instytucjonalne osłabiające 
konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP.

(9) W ostatnich latach konkurencyjność 
znalazła się na pierwszym planie unijnych 
działań politycznych z uwagi na 
niedoskonałości rynkowe, polityczne i 
instytucjonalne osłabiające 
konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, tworzenie których wciąż 
wiąże się z koniecznością przezwyciężenia 
nadmiernych obciążeń administracyjnych.

Or. en

Poprawka 92
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Program ten ma zatem pomóc w 
uporaniu się z niedoskonałościami rynku 
mającymi wpływ na konkurencyjność 
gospodarki Unii w skali globalnej, co 
następuje przede wszystkim za sprawą 
czynników upośledzających zdolność 
przedsiębiorstw do konkurowania 
z przedsiębiorstwami w innych częściach 
świata.

(10) Program ten ma zatem pomóc w 
uporaniu się z niedoskonałościami rynku 
mającymi wpływ na konkurencyjność 
gospodarki Unii w skali globalnej, co 
następuje przede wszystkim za sprawą 
czynników upośledzających zdolność 
przedsiębiorstw do konkurowania 
z przedsiębiorstwami w innych częściach 
świata, a także w ułatwieniu realizacji 
priorytetów strategii „Europa 2020”, 
takich jak innowacyjność, gospodarka 
ekologiczna i angażowanie młodych ludzi, 
egzekwowaniu zasad określonych w 
programie Small Business Act, 
zapewnieniu koordynacji z innymi 
europejskimi programami, uwzględnieniu 
potrzeb MŚP oraz uproszczeniu i 
ograniczeniu obciążeń administracyjnych, 
z którymi się one borykają.

Or. es

Poprawka 93
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Program ten ma zatem pomóc w 
uporaniu się z niedoskonałościami rynku 
mającymi wpływ na konkurencyjność 
gospodarki Unii w skali globalnej, co 
następuje przede wszystkim za sprawą 
czynników upośledzających zdolność 
przedsiębiorstw do konkurowania 
z przedsiębiorstwami w innych częściach 
świata.

(10) Program ten ma zatem pomóc w 
uporaniu się z niedoskonałościami rynku 
mającymi wpływ na konkurencyjność 
gospodarki Unii w skali globalnej, co 
następuje przede wszystkim za sprawą 
czynników upośledzających zdolność 
przedsiębiorstw do konkurowania 
z przedsiębiorstwami w innych częściach 
świata. Obejmuje to niedoskonałości 
związane z brakiem wzajemności między 
UE a jej konkurentami pod względem 
warunków dostępu do swoich rynków.
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Or. fr

Uzasadnienie

Działania UE powinny być ukierunkowane na dopilnowanie tego, by zasada wzajemności 
była rygorystycznie stosowana, dzięki czemu warunki dostępu do europejskiego rynku będą 
rzeczywiście sprawiedliwe.

Poprawka 94
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Program ten ma zatem pomóc w 
uporaniu się z niedoskonałościami rynku 
mającymi wpływ na konkurencyjność 
gospodarki Unii w skali globalnej, co 
następuje przede wszystkim za sprawą 
czynników upośledzających zdolność 
przedsiębiorstw do konkurowania 
z przedsiębiorstwami w innych częściach 
świata.

(10) Program ten ma zatem pomóc w 
uporaniu się z niedoskonałościami rynku 
mającymi wpływ na konkurencyjność i 
trwałość gospodarki Unii w skali 
globalnej, co następuje przede wszystkim 
za sprawą czynników upośledzających 
zdolność przedsiębiorstw do 
wprowadzania innowacji i konkurowania 
z przedsiębiorstwami w innych częściach 
świata.

Or. en

Poprawka 95
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W ramach programu należy również 
wspierać uproszczenie administracyjne, 
dostosowanie MŚP do celów strategii 
„Europa 2020” oraz zapewnianie dostępu 
MŚP do wszystkich stosownych 
programów UE.
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Or. en

Poprawka 96
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na MŚP, jak określono 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również uwzględnić 
szczególne cechy oraz wymagania 
młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych 
grup docelowych, takich jak migranci i 
przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych. Program ten ma 
również zachęcić starszych obywateli do 
podejmowania lub kontynuowania 
działalności gospodarczej oraz do 
zapewniania przedsiębiorcom drugiej 
szansy.

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na MŚP, jak określono 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich
(w związku z czym zaleca się zastąpienie 
akronimu MŚP akronimem MMŚP). 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również uwzględnić 
szczególne cechy oraz wymagania 
młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych 
grup docelowych, takich jak migranci i 
przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych. Program ten ma 
również zachęcić starszych obywateli do 
podejmowania lub kontynuowania 
działalności gospodarczej oraz do 
zapewniania przedsiębiorcom drugiej 
szansy.

Or. pt

Poprawka 97
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły



AM\905685PL.doc 15/133 PE491.338v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na MŚP, jak określono 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również uwzględnić 
szczególne cechy oraz wymagania 
młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych 
grup docelowych, takich jak migranci i 
przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych. Program ten ma 
również zachęcić starszych obywateli do 
podejmowania lub kontynuowania 
działalności gospodarczej oraz do 
zapewniania przedsiębiorcom drugiej 
szansy.

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na MŚP, jak określono 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa 
społeczne, a także przedsiębiorstwa 
działające we wszystkich powiązanych 
obszarach. Należy również uwzględnić 
szczególne cechy oraz wymagania 
młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych 
grup docelowych, takich jak migranci i 
przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych. Program ten ma 
również zachęcić starszych obywateli do 
podejmowania lub kontynuowania 
działalności gospodarczej oraz do 
zapewniania przedsiębiorcom drugiej 
szansy.

Or. it

Poprawka 98
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na MŚP, jak określono 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na MŚP, jak określono 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. 
W realizację programu Komisja powinna 
angażować właściwe zainteresowane 
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rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również uwzględnić 
szczególne cechy oraz wymagania 
młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych 
grup docelowych, takich jak migranci i 
przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych. Program ten ma 
również zachęcić starszych obywateli do 
podejmowania lub kontynuowania 
działalności gospodarczej oraz do 
zapewniania przedsiębiorcom drugiej 
szansy.

podmioty, a zwłaszcza organizacje 
reprezentujące MŚP, w jak największym 
możliwym stopniu wykorzystując do tego 
celu istniejące struktury. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze, osoby samozatrudnione, 
wolne zawody oraz przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również uwzględnić 
szczególne cechy oraz wymagania 
młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców oraz 
przedsiębiorców-kobiet.

Or. en

Uzasadnienie

Program COSME został opracowany specjalnie dla MŚP. Zasadnicze znaczenie dla 
osiągnięcia jego celów ma zwiększenie zaangażowania organizacji reprezentujących MŚP.
Na przykład KE powinna wspierać współpracę z organizacjami zrzeszającymi MŚP przy 
opracowywaniu polityki dotyczącej MŚP oraz uwzględniać ich opinie podczas formułowania 
celów rocznego programu prac. Ważne jest to, by doprecyzować, że w ramach definicji MŚP 
program COSME powinien również koncentrować się na osobach samozatrudnionych i 
wolnych zawodach.

Poprawka 99
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na MŚP, jak określono 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również uwzględnić 

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na MŚP, jak określono 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również uwzględnić 
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szczególne cechy oraz wymagania 
młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych 
grup docelowych, takich jak migranci i 
przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych. Program ten ma 
również zachęcić starszych obywateli do 
podejmowania lub kontynuowania 
działalności gospodarczej oraz do 
zapewniania przedsiębiorcom drugiej 
szansy.

szczególne cechy oraz wymagania 
młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych 
grup docelowych, takich jak migranci i 
przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych. Program ten ma 
również zachęcić starszych obywateli do 
podejmowania lub kontynuowania 
działalności gospodarczej oraz do 
zapewniania przedsiębiorcom drugiej 
szansy. Ta szczególna uwaga powinna 
odnosić się m.in. do rozważenia sposobu 
propagowania przenoszenia własności 
przedsiębiorstw, tworzenia firm typu spin-
off i spin-out oraz prawa przedsiębiorców 
do uzyskania drugiej szansy.

Or. fr

Poprawka 100
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na MŚP, jak określono 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również uwzględnić 
szczególne cechy oraz wymagania 
młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych 
grup docelowych, takich jak migranci i 
przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na MŚP, jak określono 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również uwzględnić 
szczególne cechy oraz wymagania 
młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych 
grup docelowych, takich jak migranci i 
przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 
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wrażliwych grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych. Program ten ma 
również zachęcić starszych obywateli do 
podejmowania lub kontynuowania 
działalności gospodarczej oraz do 
zapewniania przedsiębiorcom drugiej 
szansy.

wrażliwych grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych. Program ten ma 
również zachęcić starszych obywateli do 
podejmowania lub kontynuowania 
działalności gospodarczej oraz do 
zapewniania przedsiębiorcom drugiej 
szansy. Należy również zachęcać do 
przenoszenia własności przedsiębiorstw i 
przejmowania nad nimi kontroli.

Or. de

Poprawka 101
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na MŚP, jak określono 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również uwzględnić 
szczególne cechy oraz wymagania 
młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych 
grup docelowych, takich jak migranci i 
przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych. Program ten ma 
również zachęcić starszych obywateli do 
podejmowania lub kontynuowania 
działalności gospodarczej oraz do 
zapewniania przedsiębiorcom drugiej 
szansy.

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na MŚP, jak określono 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również uwzględnić 
szczególne cechy oraz wymagania 
młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców-kobiet, osób 
samozatrudnionych oraz niektórych grup 
docelowych, takich jak migranci i 
przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych, a także zdolność do 
zatrudnienia ludzi młodych oraz szkolenia 
dla przedsiębiorców i ich pracowników. 
Program ten ma również zachęcić 
starszych obywateli do podejmowania lub 
kontynuowania działalności gospodarczej 
oraz do zapewniania przedsiębiorcom 
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drugiej szansy.

Or. es

Poprawka 102
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na MŚP, jak określono 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również uwzględnić 
szczególne cechy oraz wymagania 
młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych 
grup docelowych, takich jak migranci i 
przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych. Program ten ma 
również zachęcić starszych obywateli do 
podejmowania lub kontynuowania 
działalności gospodarczej oraz do 
zapewniania przedsiębiorcom drugiej 
szansy.

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na MŚP, jak określono 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również uwzględnić 
szczególne cechy oraz wymagania 
młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych 
grup docelowych, takich jak migranci i 
przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych. Program ten ma 
również zachęcić starszych obywateli, 
których doświadczenie i kontakty 
nieformalne mogą być bezcenne, do 
podejmowania lub kontynuowania 
działalności gospodarczej oraz do 
zapewniania przedsiębiorcom drugiej 
szansy.

Or. en

Poprawka 103
Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Antonio Cancian
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na MŚP, jak określono 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również uwzględnić 
szczególne cechy oraz wymagania 
młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych 
grup docelowych, takich jak migranci i 
przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych. Program ten ma 
również zachęcić starszych obywateli do 
podejmowania lub kontynuowania 
działalności gospodarczej oraz do 
zapewniania przedsiębiorcom drugiej 
szansy.

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na MŚP, jak określono 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze we wszystkich sektorach 
działalności. Należy również uwzględnić 
szczególne cechy oraz wymagania 
młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych 
grup docelowych, takich jak migranci i 
przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, np. osób
niepełnosprawnych. Program ten ma 
również zachęcić starszych obywateli do 
podejmowania lub kontynuowania 
działalności gospodarczej oraz do 
zapewniania przedsiębiorcom drugiej 
szansy.

Or. en

Poprawka 104
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na MŚP, jak określono 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 

(11) Program ma być ukierunkowany 
przede wszystkim na 
mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, jak 
określono w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczącym definicji przedsiębiorstw 
mikro, małych i średnich. Szczególną 
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rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również uwzględnić 
szczególne cechy oraz wymagania 
młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych 
grup docelowych, takich jak migranci i 
przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych. Program ten ma 
również zachęcić starszych obywateli do 
podejmowania lub kontynuowania 
działalności gospodarczej oraz do 
zapewniania przedsiębiorcom drugiej 
szansy.

uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również uwzględnić 
szczególne cechy oraz wymagania 
młodych przedsiębiorców, nowych 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych 
grup docelowych, takich jak migranci i 
przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych. Program ten ma 
również zachęcić starszych obywateli do 
podejmowania lub kontynuowania 
działalności gospodarczej oraz do 
zapewniania przedsiębiorcom drugiej 
szansy.

Or. ro

Poprawka 105
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Tworzenie klastrów MŚP jest 
podstawowym instrumentem, który 
pozwala zwiększać ich zdolności w 
zakresie wprowadzania innowacji i 
rozpoczynania działalności na rynkach 
zagranicznych. Takie formy współpracy 
między przedsiębiorstwami, jak tworzenie 
klastrów oraz sieci firm i konsorcjów 
eksportowych, powinny uzyskiwać 
odpowiednie wsparcie za pośrednictwem 
stosownych strategii politycznych i 
instrumentów.

Or. it
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Poprawka 106
Konrad Szymański, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W ramach programu należy 
finansować działania pozwalające 
ograniczać wszystkie obciążenia, z którymi 
borykają się MŚP: zarówno regulacyjne, 
jak i administracyjne. Biorąc pod uwagę 
często wysokie koszty zapewniania 
zgodności z przepisami oraz pośrednie 
skutki prawodawstwa, takie jak 
ograniczanie możliwości w zakresie 
wprowadzania innowacji przez MŚP, a w 
szczególności mikroprzedsiębiorstwa, w 
ramach programu należy również 
przeanalizować szczególne przypadki, 
kiedy przedsiębiorstwa te skorzystałyby z 
mniej rygorystycznego systemu, i 
jednocześnie należycie uwzględnić oceny 
skutków;

Or. en

Poprawka 107
Konrad Szymański, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wiele unijnych problemów z 
konkurencyjnością wiąże się z 
trudnościami MŚP w dostępie do 
finansowania – mają one kłopoty z 
wykazaniem zdolności kredytowej oraz 
uzyskaniem dostępu do kapitału ryzyka. 
Ma to negatywny wpływ na poziom i 
jakość nowo powstających przedsiębiorstw 
oraz na wzrost przedsiębiorstw. Wartość 
dodana proponowanych instrumentów 

(12) Wiele unijnych problemów z 
konkurencyjnością wiąże się z 
trudnościami MŚP w dostępie do 
finansowania – mają one kłopoty z 
wykazaniem zdolności kredytowej oraz 
uzyskaniem dostępu do kapitału ryzyka. 
Ma to negatywny wpływ na poziom i 
jakość nowo powstających przedsiębiorstw 
oraz na wzrost przedsiębiorstw. Wartość 
dodana proponowanych instrumentów 
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finansowych polega między innymi na 
wzmocnieniu jednolitego rynku kapitału 
wysokiego ryzyka oraz rozwoju 
ogólnoeuropejskiego rynku finansowego 
dla MŚP. Działania podejmowane na 
poziomie unijnym powinny uzupełniać 
wykorzystywanie przez państwa 
członkowskie instrumentów finansowych 
adresowanych do MŚP. Jednostki, którym 
powierzona zostanie realizacja działań, 
powinny zapewnić dodatkowość i uniknąć 
podwójnego finansowania ze środków 
unijnych.

finansowych polega między innymi na 
wzmocnieniu jednolitego rynku kapitału 
wysokiego ryzyka oraz rozwoju 
ogólnoeuropejskiego rynku finansowego 
dla MŚP. Działania podejmowane na 
poziomie unijnym powinny uzupełniać 
wykorzystywanie przez państwa
członkowskie instrumentów finansowych 
adresowanych do MŚP. Jednostki, którym 
powierzona zostanie realizacja działań, 
powinny zapewnić dodatkowość i uniknąć 
podwójnego finansowania ze środków 
unijnych. Ponadto zwiększanie dostępu do 
usług bankowych na przystępnych 
warunkach dla małych przedsiębiorstw i 
mikroprzedsiębiorstw prowadzących 
działalność w wielu jurysdykcjach i na 
wielu obszarach walutowych będzie miało 
podstawowe znaczenie dla wzrostu 
eksportu.

Or. en

Poprawka 108
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Rezultaty ankiet wskazują również 
na to, że nie tylko dostęp do finansowania, 
lecz również dostęp do umiejętności, w 
tym umiejętności kierowniczych i wiedzy, 
jest podstawowym czynnikiem 
pozwalającym MŚP uzyskać dostęp do 
istniejących źródeł finansowania, 
wprowadzać innowacje, konkurować i 
rozwijać się. W związku z tym udzielaniu 
dostępu do instrumentów finansowych 
powinno towarzyszyć tworzenie 
stosownych systemów z zakresu wsparcia 
mentorskiego i coachingu oraz usług dla 
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przedsiębiorstw opartych na wiedzy.

Or. en

Poprawka 109
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Należy również podejmować 
działania służące ocenie tego, w jaki 
sposób innowacyjne inicjatywy w zakresie 
finansowania, takie jak finansowanie 
społecznościowe, mogłyby przynieść 
korzyści przedsiębiorcom i MŚP, czy i jak 
powinny one być wspierane na szczeblu 
UE oraz czy istnieje rzeczywista potrzeba 
stworzenia ram prawnych dla tego rodzaju 
praktyk.

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie społecznościowe umożliwia szerszej grupie mniejszych inwestorów inwestować 
w projekty i małe przedsiębiorstwa, zazwyczaj za pośrednictwem portali internetowych. W 
Stanach Zjednoczonych przyjęto ustawę stymulującą rozwój przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność (ang. Jumpstart Our Business Startups Act – JOBS Act), której 
celem było zachęcanie do finansowania małych przedsiębiorstw i stworzenie ram prawnych 
dla finansowania społecznościowego oraz zrównoważenie ochrony inwestorów ze 
stymulowaniem wzrostu gospodarczego.

Poprawka 110
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości 
wykazała swoją wartość dodaną dla MŚP 
jako punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie wsparcia przedsiębiorstw, 
pomagając im w podnoszeniu 
konkurencyjności oraz poszukiwaniu 
możliwości biznesowych na jednolitym 
rynku i poza jego granicami. Usprawnienie 
metodologii oraz metod pracy, jak również 
regulacji o wymiarze europejskim 
odnoszących się usług dla przedsiębiorstw 
można osiągnąć wyłącznie na szczeblu UE. 
W szczególności sieć okazała się pomocna 
dla MŚP w wyszukiwaniu partnerów do 
współpracy biznesowej oraz transferu 
technologii, a także uzyskiwaniu porad 
dotyczących źródeł finansowania, praw 
własności intelektualnej oraz ekoinnowacji 
i zrównoważonej produkcji. Umożliwiła 
również uzyskanie opinii zwrotnych na 
temat prawodawstwa i norm unijnych. 
Wyjątkowa baza wiedzy zgromadzona w 
tej sieci jest szczególnie istotna dla 
usunięcia asymetrii informacyjnych oraz 
obniżenia kosztów związanych z 
transakcjami transgranicznymi.

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości 
(„sieć”) wykazała swoją wartość dodaną 
dla MŚP jako punkt kompleksowej obsługi 
w zakresie wsparcia przedsiębiorstw, 
pomagając im w podnoszeniu 
konkurencyjności oraz poszukiwaniu 
możliwości biznesowych na jednolitym 
rynku i poza jego granicami. Usprawnienie 
metodologii oraz metod pracy, jak również 
regulacji o wymiarze europejskim 
odnoszących się usług dla przedsiębiorstw 
można osiągnąć wyłącznie na szczeblu UE. 
W szczególności sieć okazała się pomocna 
dla MŚP w wyszukiwaniu partnerów do 
współpracy biznesowej oraz transferu 
technologii, a także uzyskiwaniu porad 
dotyczących źródeł finansowania, praw 
własności intelektualnej oraz ekoinnowacji 
i zrównoważonej produkcji. Umożliwiła 
również uzyskanie opinii zwrotnych na 
temat prawodawstwa i norm unijnych. 
Wyjątkowa baza wiedzy zgromadzona w 
tej sieci jest szczególnie istotna dla 
usunięcia asymetrii informacyjnych oraz 
obniżenia kosztów związanych z 
transakcjami transgranicznymi. Należy 
jednak w większym stopniu 
zoptymalizować funkcjonowanie sieci, 
głównie poprzez zapewnienie ściślejszej 
współpracy między siecią a krajowymi 
punktami kontaktowymi przewidzianymi 
w programie „Horyzont 2020”, lepsze 
zintegrowanie usług w zakresie 
umiędzynarodowienia i innowacji, 
zacieśnienie współpracy sieci z 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami i już istniejącymi strukturami 
wsparcia, częstsze konsultacje z 
organizacjami przyjmującymi, 
ograniczenie biurokracji, ulepszenie 
wsparcia IT oraz rozszerzenie profilu 
sieci. W celu dalszego ulepszania 
funkcjonowania sieci Komisja – we 
współpracy z organizacjami zrzeszającymi 
MŚP i agencjami ds. innowacyjności –
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powinna uwzględnić różne struktury 
zarządzania dostępne w UE. W tym 
programie należy określić zadania 
stawiane przed siecią, w tym dotyczące 
informacji, informacji zwrotnych, 
współpracy biznesowej i 
internacjonalizacji usług na jednolitym 
rynku i w państwach trzecich, usług w 
zakresie innowacji oraz usług 
wspierających udział MŚP w programie 
„Horyzont 2020”.

Or. en

(Zob. art. 9a, załącznik Ia (nowy)).

Uzasadnienie

Modyfikacja poprawki 7 (projekt sprawozdania) odnosząca się do krajowych punktów 
kontaktowych przewidzianych w programie „Horyzont 2020” oraz uzupełnień dotyczących 
możliwych usprawnień (współpraca sieci z pozostałymi zainteresowanymi podmiotami i już 
istniejącymi strukturami wsparcia, integracja usług w zakresie umiędzynarodowienia i 
innowacji), a także zadań sieci, które należy określić w przedmiotowym rozporządzeniu.

Poprawka 111
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości 
wykazała swoją wartość dodaną dla MŚP 
jako punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie wsparcia przedsiębiorstw, 
pomagając im w podnoszeniu 
konkurencyjności oraz poszukiwaniu 
możliwości biznesowych na jednolitym 
rynku i poza jego granicami. Usprawnienie 
metodologii oraz metod pracy, jak również 
regulacji o wymiarze europejskim 
odnoszących się usług dla przedsiębiorstw 
można osiągnąć wyłącznie na szczeblu UE. 
W szczególności sieć okazała się pomocna 
dla MŚP w wyszukiwaniu partnerów do 

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości 
wykazała swoją wartość dodaną dla MŚP 
jako punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie wsparcia przedsiębiorstw, 
pomagając im w podnoszeniu 
konkurencyjności oraz poszukiwaniu 
możliwości biznesowych na jednolitym 
rynku i poza jego granicami. Usprawnienie 
metodologii oraz metod pracy, jak również 
regulacji o wymiarze europejskim 
odnoszących się usług dla przedsiębiorstw 
można osiągnąć wyłącznie na szczeblu UE. 
W szczególności sieć okazała się pomocna 
dla MŚP w wyszukiwaniu partnerów do 
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współpracy biznesowej oraz transferu 
technologii, a także uzyskiwaniu porad 
dotyczących źródeł finansowania, praw 
własności intelektualnej oraz ekoinnowacji 
i zrównoważonej produkcji. Umożliwiła 
również uzyskanie opinii zwrotnych na 
temat prawodawstwa i norm unijnych. 
Wyjątkowa baza wiedzy zgromadzona w 
tej sieci jest szczególnie istotna dla 
usunięcia asymetrii informacyjnych oraz 
obniżenia kosztów związanych z 
transakcjami transgranicznymi.

współpracy biznesowej oraz transferu 
technologii, a także uzyskiwaniu porad 
dotyczących źródeł finansowania, praw 
własności intelektualnej oraz ekoinnowacji 
i zrównoważonej produkcji. Umożliwiła 
również uzyskanie opinii zwrotnych na 
temat prawodawstwa i norm unijnych. 
Wyjątkowa baza wiedzy zgromadzona w 
tej sieci jest szczególnie istotna dla 
usunięcia asymetrii informacyjnych oraz 
obniżenia kosztów związanych z 
transakcjami transgranicznymi. Jednak 
struktura Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości nie zapewnia tej samej 
jakości usług w całej Unii. W związku z 
tym należy wzmocnić strukturę 
zarządzania w celu zwiększenia 
skuteczności sieci, co pozwoli ograniczyć 
biurokrację przy jednoczesnym ulepszeniu 
wsparcia IT i rozszerzenia profilu sieci.
Komisja powinna uwzględnić różne 
struktury zarządzania oraz wykorzystywać 
metody dostępne w poszczególnych 
państwach członkowskich, a ponadto 
należy zacieśnić współpracę z krajowymi 
punktami kontaktowymi przewidzianymi 
w programie „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 112
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości 
wykazała swoją wartość dodaną dla MŚP 
jako punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie wsparcia przedsiębiorstw, 
pomagając im w podnoszeniu 
konkurencyjności oraz poszukiwaniu 
możliwości biznesowych na jednolitym 

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości 
wykazała swoją wartość dodaną dla MŚP 
jako punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie wsparcia przedsiębiorstw, 
pomagając im w podnoszeniu 
konkurencyjności oraz poszukiwaniu 
możliwości biznesowych na jednolitym 
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rynku i poza jego granicami. Usprawnienie 
metodologii oraz metod pracy, jak również 
regulacji o wymiarze europejskim 
odnoszących się usług dla przedsiębiorstw 
można osiągnąć wyłącznie na szczeblu UE. 
W szczególności sieć okazała się pomocna 
dla MŚP w wyszukiwaniu partnerów do 
współpracy biznesowej oraz transferu 
technologii, a także uzyskiwaniu porad 
dotyczących źródeł finansowania, praw 
własności intelektualnej oraz ekoinnowacji 
i zrównoważonej produkcji. Umożliwiła 
również uzyskanie opinii zwrotnych na 
temat prawodawstwa i norm unijnych. 
Wyjątkowa baza wiedzy zgromadzona w 
tej sieci jest szczególnie istotna dla 
usunięcia asymetrii informacyjnych oraz 
obniżenia kosztów związanych z 
transakcjami transgranicznymi.

rynku i poza jego granicami. Konieczne są 
jednak dodatkowe działania służące 
poprawie jej skuteczności, zwłaszcza w 
odniesieniu do korzystania przez MŚP z 
proponowanych usług. Oprócz tego należy 
rozwiązać problem jej nierównego 
rozłożenia geograficznego. Usprawnienie 
metodologii oraz metod pracy, jak również 
regulacji o wymiarze europejskim 
odnoszących się usług dla przedsiębiorstw 
można osiągnąć wyłącznie na szczeblu UE. 
W szczególności sieć okazała się pomocna 
dla MŚP w wyszukiwaniu partnerów do 
współpracy biznesowej oraz transferu 
technologii, a także uzyskiwaniu porad 
dotyczących źródeł finansowania, praw 
własności intelektualnej oraz ekoinnowacji 
i zrównoważonej produkcji. Umożliwiła 
również uzyskanie opinii zwrotnych na 
temat prawodawstwa i norm unijnych. 
Wyjątkowa baza wiedzy zgromadzona w 
tej sieci jest szczególnie istotna dla 
usunięcia asymetrii informacyjnych oraz 
obniżenia kosztów związanych z 
transakcjami transgranicznymi.

Or. en

Poprawka 113
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości 
wykazała swoją wartość dodaną dla MŚP 
jako punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie wsparcia przedsiębiorstw, 
pomagając im w podnoszeniu 
konkurencyjności oraz poszukiwaniu 
możliwości biznesowych na jednolitym 
rynku i poza jego granicami. Usprawnienie 
metodologii oraz metod pracy, jak również 
regulacji o wymiarze europejskim 

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości 
wykazała swoją wartość dodaną dla MŚP 
jako punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie wsparcia przedsiębiorstw, 
pomagając im w podnoszeniu 
konkurencyjności oraz poszukiwaniu 
możliwości biznesowych na jednolitym 
rynku i poza jego granicami. Usprawnienie 
metodologii oraz metod pracy, jak również 
regulacji o wymiarze europejskim
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odnoszących się usług dla przedsiębiorstw 
można osiągnąć wyłącznie na szczeblu UE. 
W szczególności sieć okazała się pomocna 
dla MŚP w wyszukiwaniu partnerów do 
współpracy biznesowej oraz transferu 
technologii, a także uzyskiwaniu porad 
dotyczących źródeł finansowania, praw 
własności intelektualnej oraz ekoinnowacji 
i zrównoważonej produkcji. Umożliwiła 
również uzyskanie opinii zwrotnych na 
temat prawodawstwa i norm unijnych. 
Wyjątkowa baza wiedzy zgromadzona w 
tej sieci jest szczególnie istotna dla 
usunięcia asymetrii informacyjnych oraz 
obniżenia kosztów związanych z 
transakcjami transgranicznymi.

odnoszących się usług dla przedsiębiorstw 
można osiągnąć wyłącznie na szczeblu UE. 
W szczególności sieć okazała się pomocna 
dla MŚP w wyszukiwaniu partnerów do 
współpracy biznesowej oraz transferu 
technologii, a także uzyskiwaniu porad 
dotyczących źródeł finansowania, praw 
własności intelektualnej oraz ekoinnowacji 
i zrównoważonej produkcji. Umożliwiła 
również uzyskanie opinii zwrotnych na 
temat prawodawstwa i norm unijnych. 
Wyjątkowa baza wiedzy zgromadzona w 
tej sieci jest szczególnie istotna dla 
usunięcia asymetrii informacyjnych oraz 
obniżenia kosztów związanych z 
transakcjami transgranicznymi. W celu 
zapewnienia najskuteczniejszego sposobu 
rozpowszechniania informacji Europejska 
Sieć Przedsiębiorczości powinna dążyć do 
tego, by rozsyłać pakiety informacyjne do 
wszystkich nowo rejestrowanych 
przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 114
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości 
wykazała swoją wartość dodaną dla MŚP 
jako punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie wsparcia przedsiębiorstw, 
pomagając im w podnoszeniu 
konkurencyjności oraz poszukiwaniu 
możliwości biznesowych na jednolitym 
rynku i poza jego granicami. Usprawnienie 
metodologii oraz metod pracy, jak również 
regulacji o wymiarze europejskim 
odnoszących się usług dla przedsiębiorstw 
można osiągnąć wyłącznie na szczeblu UE. 
W szczególności sieć okazała się pomocna 

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości 
wykazała swoją wartość dodaną dla MŚP 
jako punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie wsparcia przedsiębiorstw, 
pomagając im w podnoszeniu 
konkurencyjności oraz poszukiwaniu 
możliwości biznesowych na jednolitym 
rynku i poza jego granicami. Usprawnienie 
metodologii oraz metod pracy, jak również 
regulacji o wymiarze europejskim 
odnoszących się usług dla przedsiębiorstw 
można osiągnąć wyłącznie na szczeblu UE. 
W szczególności sieć okazała się pomocna 
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dla MŚP w wyszukiwaniu partnerów do 
współpracy biznesowej oraz transferu 
technologii, a także uzyskiwaniu porad 
dotyczących źródeł finansowania, praw 
własności intelektualnej oraz ekoinnowacji 
i zrównoważonej produkcji. Umożliwiła 
również uzyskanie opinii zwrotnych na 
temat prawodawstwa i norm unijnych. 
Wyjątkowa baza wiedzy zgromadzona w 
tej sieci jest szczególnie istotna dla 
usunięcia asymetrii informacyjnych oraz 
obniżenia kosztów związanych z 
transakcjami transgranicznymi.

dla MŚP w wyszukiwaniu partnerów do 
współpracy biznesowej oraz transferu 
technologii, a także uzyskiwaniu porad 
dotyczących źródeł finansowania, praw 
własności intelektualnej oraz ekoinnowacji 
i zrównoważonej produkcji. Umożliwiła 
również uzyskanie opinii zwrotnych na 
temat prawodawstwa i norm unijnych. 
Wyjątkowa baza wiedzy zgromadzona w 
tej sieci jest szczególnie istotna dla 
usunięcia asymetrii informacyjnych oraz 
obniżenia kosztów związanych z 
transakcjami transgranicznymi. Pomimo 
już osiągniętego widocznego sukcesu, 
wciąż należy informować przedsiębiorstwa 
o działalności Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości i sposobach 
wykorzystania jej pełnego potencjału, 
ponieważ nieodpowiednie porady 
stanowią przeszkodę dla MŚP pragnących 
się rozwijać i zwiększać swoją 
konkurencyjność.

Or. de

Poprawka 115
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości 
wykazała swoją wartość dodaną dla MŚP 
jako punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie wsparcia przedsiębiorstw, 
pomagając im w podnoszeniu 
konkurencyjności oraz poszukiwaniu 
możliwości biznesowych na jednolitym 
rynku i poza jego granicami. Usprawnienie 
metodologii oraz metod pracy, jak również 
regulacji o wymiarze europejskim 
odnoszących się usług dla przedsiębiorstw 
można osiągnąć wyłącznie na szczeblu UE. 
W szczególności sieć okazała się pomocna 

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości 
wykazała swoją wartość dodaną dla MŚP 
jako punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie wsparcia przedsiębiorstw, 
pomagając im w podnoszeniu 
konkurencyjności oraz poszukiwaniu 
możliwości biznesowych na jednolitym 
rynku i poza jego granicami. Usprawnienie 
metodologii oraz metod pracy, jak również 
regulacji o wymiarze europejskim 
odnoszących się usług dla przedsiębiorstw 
można osiągnąć wyłącznie na szczeblu UE. 
W szczególności sieć okazała się pomocna 
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dla MŚP w wyszukiwaniu partnerów do 
współpracy biznesowej oraz transferu 
technologii, a także uzyskiwaniu porad 
dotyczących źródeł finansowania, praw 
własności intelektualnej oraz ekoinnowacji 
i zrównoważonej produkcji. Umożliwiła 
również uzyskanie opinii zwrotnych na 
temat prawodawstwa i norm unijnych. 
Wyjątkowa baza wiedzy zgromadzona w 
tej sieci jest szczególnie istotna dla 
usunięcia asymetrii informacyjnych oraz 
obniżenia kosztów związanych z 
transakcjami transgranicznymi.

dla MŚP w wyszukiwaniu partnerów do 
współpracy biznesowej oraz transferu 
technologii, a także uzyskiwaniu porad 
dotyczących źródeł finansowania, praw 
własności intelektualnej oraz ekoinnowacji 
i zrównoważonej produkcji. Umożliwiła 
również uzyskanie opinii zwrotnych na 
temat prawodawstwa i norm unijnych. 
Wyjątkowa baza wiedzy zgromadzona w 
tej sieci jest szczególnie istotna dla 
usunięcia asymetrii informacyjnych oraz 
obniżenia kosztów związanych z 
transakcjami transgranicznymi.
Organizacje reprezentujące MŚP powinny 
być blisko zaangażowane w tworzenie i 
funkcjonowanie sieci, ponieważ 
utrzymują one bliskie kontakty z grupą 
docelową.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. ponadto art. 9b.

Poprawka 116
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości 
wykazała swoją wartość dodaną dla MŚP 
jako punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie wsparcia przedsiębiorstw, 
pomagając im w podnoszeniu 
konkurencyjności oraz poszukiwaniu 
możliwości biznesowych na jednolitym 
rynku i poza jego granicami. 
Usprawnienie metodologii oraz metod 
pracy, jak również regulacji o wymiarze 
europejskim odnoszących się usług dla 
przedsiębiorstw można osiągnąć wyłącznie 
na szczeblu UE. W szczególności sieć 

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości 
wykazała swoją wartość dodaną dla MŚP 
jako punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie usług wsparcia przedsiębiorstw, 
pomagając im w podnoszeniu 
konkurencyjności oraz poszukiwaniu 
możliwości biznesowych na jednolitym 
rynku i w państwach trzecich. 
Usprawnienie metodologii oraz metod 
pracy, jak również regulacji o wymiarze 
europejskim odnoszących się usług dla 
przedsiębiorstw można osiągnąć wyłącznie 
na szczeblu UE. W szczególności sieć 
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okazała się pomocna dla MŚP 
w wyszukiwaniu partnerów do współpracy 
biznesowej oraz transferu technologii, a 
także uzyskiwaniu porad dotyczących 
źródeł finansowania, praw własności 
intelektualnej oraz ekoinnowacji i 
zrównoważonej produkcji. Umożliwiła 
również uzyskanie opinii zwrotnych na 
temat prawodawstwa i norm unijnych. 
Wyjątkowa baza wiedzy zgromadzona w 
tej sieci jest szczególnie istotna dla 
usunięcia asymetrii informacyjnych oraz 
obniżenia kosztów związanych z 
transakcjami transgranicznymi.

okazała się pomocna dla MŚP 
w wyszukiwaniu partnerów do współpracy 
biznesowej oraz transferu technologii w 
państwach trzecich, a także uzyskiwaniu 
porad dotyczących źródeł finansowania, 
praw własności intelektualnej oraz 
ekoinnowacji i zrównoważonej produkcji. 
Umożliwiła również uzyskanie opinii 
zwrotnych na temat prawodawstwa i norm 
unijnych. Wyjątkowa baza wiedzy 
zgromadzona w tej sieci jest szczególnie 
istotna dla usunięcia asymetrii 
informacyjnych oraz obniżenia kosztów 
związanych z transakcjami 
transgranicznymi. Sieć skutecznie 
przyczyniła się również do propagowania 
udziału MŚP w unijnych programach 
finansowania, takich jak siódmy program 
ramowy (7PR).

Or. en

Uzasadnienie

Aby w sposób wyczerpujący opisać obecne zadania i osiągnięcia sieci, należy wspomnieć o 
ważnym zadaniu polegającym na zwiększaniu udziału MŚP w unijnych programach 
finansowania.

Poprawka 117
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości 
wykazała swoją wartość dodaną dla MŚP 
jako punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie wsparcia przedsiębiorstw, 
pomagając im w podnoszeniu 
konkurencyjności oraz poszukiwaniu 
możliwości biznesowych na jednolitym 
rynku i poza jego granicami. Usprawnienie 
metodologii oraz metod pracy, jak również 
regulacji o wymiarze europejskim 

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości 
wykazała swoją wartość dodaną dla MŚP 
jako punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie wsparcia przedsiębiorstw, 
pomagając im w podnoszeniu 
konkurencyjności oraz poszukiwaniu 
możliwości biznesowych na jednolitym 
rynku i poza jego granicami. Usprawnienie 
metodologii oraz metod pracy, jak również 
regulacji o wymiarze europejskim 
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odnoszących się usług dla przedsiębiorstw 
można osiągnąć wyłącznie na szczeblu UE. 
W szczególności sieć okazała się pomocna 
dla MŚP w wyszukiwaniu partnerów do 
współpracy biznesowej oraz transferu 
technologii, a także uzyskiwaniu porad 
dotyczących źródeł finansowania, praw 
własności intelektualnej oraz ekoinnowacji 
i zrównoważonej produkcji. Umożliwiła 
również uzyskanie opinii zwrotnych na 
temat prawodawstwa i norm unijnych. 
Wyjątkowa baza wiedzy zgromadzona w 
tej sieci jest szczególnie istotna dla 
usunięcia asymetrii informacyjnych oraz 
obniżenia kosztów związanych z 
transakcjami transgranicznymi.

odnoszących się usług dla przedsiębiorstw 
można osiągnąć wyłącznie na szczeblu UE. 
W szczególności sieć okazała się pomocna 
dla MŚP w wyszukiwaniu partnerów do 
współpracy biznesowej oraz transferu 
technologii, a także uzyskiwaniu porad 
dotyczących źródeł finansowania, praw 
własności intelektualnej oraz ekoinnowacji 
i zrównoważonej produkcji. Umożliwiła 
również uzyskanie opinii zwrotnych na 
temat prawodawstwa i norm unijnych. 
Wyjątkowa baza wiedzy zgromadzona w 
tej sieci jest szczególnie istotna dla 
usunięcia asymetrii informacyjnych oraz 
obniżenia kosztów związanych z 
transakcjami transgranicznymi. Jej z 
współpraca innymi inicjatywami na rzecz 
dostępu do rynku, podejmowanymi na 
szczeblach UE i krajowym, ma 
podstawowe znaczenie dla zwiększania 
poziomu umiędzynarodowienia 
europejskich MŚP.

Or. en

Poprawka 118
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wpływ na konkurencyjność MŚP ma 
również ograniczone 
umiędzynarodowienie ich działalności na 
obszarze Europy i poza nią. Według 
niektórych szacunków obecnie 25% MŚP 
w Unii prowadzi bądź prowadziło eksport 
w ciągu ostatnich trzech lat, z czego 
zaledwie 13% eksportu regularnie trafiało 
poza granice Unii i tylko 2% 
przedsiębiorstw inwestowało poza krajem 
pochodzenia. Zgodnie z programem „Small 
Business Act” wzywającym Unię oraz 
państwa członkowskie do wsparcia MŚP 

(14) Wpływ na konkurencyjność MŚP ma 
również ograniczone 
umiędzynarodowienie ich działalności na 
obszarze Europy i poza nią. Według 
niektórych szacunków obecnie 25% MŚP 
w Unii prowadzi bądź prowadziło eksport 
w ciągu ostatnich trzech lat, z czego 
zaledwie 13% eksportu regularnie trafiało 
poza granice Unii i tylko 2% 
przedsiębiorstw inwestowało poza krajem 
pochodzenia. Zgodnie z programem „Small 
Business Act” wzywającym Unię oraz 
państwa członkowskie do wsparcia MŚP 
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i zachęcania ich do korzystania ze wzrostu 
rynków poza Unią, UE wspiera sieć 
europejskich organizacji biznesowych na 
ponad 20 zagranicznych rynkach. Udziela 
pomocy finansowej Centrum Współpracy 
Przemysłowej UE – Japonia, organizacjom 
biznesowym w Hongkongu, Malezji 
i Singapurze, jak również Europejskiemu 
Centrum Biznesu i Technologii w Indiach, 
centrach unijnych MŚP w Chinach i 
Tajlandii oraz centrum pomocy dla MŚP 
na temat praw własności intelektualnej w 
Chinach. Wartość dodana UE powstaje 
przez kumulację krajowych wysiłków w tej 
dziedzinie, unikanie powielania działań, 
promowanie współpracy oraz oferowanie 
usług, którym na szczeblu krajowym 
zabrakłoby masy krytycznej.

i zachęcania ich do korzystania ze wzrostu 
rynków poza Unią, UE wspiera sieć 
europejskich organizacji biznesowych na 
ponad 20 zagranicznych rynkach. Udziela 
pomocy finansowej Centrum Współpracy 
Przemysłowej UE – Japonia, organizacjom 
biznesowym w Hongkongu, Malezji 
i Singapurze, jak również Europejskiemu 
Centrum Biznesu i Technologii w Indiach, 
centrach unijnych MŚP w Chinach i 
Tajlandii oraz centrum pomocy dla MŚP 
na temat praw własności intelektualnej w 
Chinach. Wartość dodana UE powstaje 
przez kumulację krajowych wysiłków w tej 
dziedzinie, unikanie powielania działań, 
promowanie współpracy oraz oferowanie 
usług, którym na szczeblu krajowym 
zabrakłoby masy krytycznej. W przypadku, 
gdy te środki wsparcia i pomocy zawiodą, 
zwłaszcza w wyniku nadmiernych 
przeszkód na oślep stawianych 
przedsiębiorstwom na rynkach 
zagranicznych, sieć poinformuje organy 
krajowe i europejskie o odnośnych 
problemach w celu opracowania 
odpowiednich rozwiązań.

Or. fr

Uzasadnienie

Sieci wspierające MŚP we wchodzeniu na rynki międzynarodowe stanowią potężne narzędzie 
pozwalające na niezawodne przekazywanie informacji władzom. Należy zachęcać te sieci do 
informowania właściwych krajowych i europejskich organów o wszystkich trudnościach, z 
jakimi borykają się MŚP na rynkach zagranicznych, dzięki czemu organy te będą mogły 
dokonać oceny tego, czy przedmiotowi partnerzy handlowi wywiązują się z przestrzegania 
zasady wzajemności.

Poprawka 119
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wpływ na konkurencyjność MŚP ma 
również ograniczone 
umiędzynarodowienie ich działalności na 
obszarze Europy i poza nią. Według 
niektórych szacunków obecnie 25% MŚP 
w Unii prowadzi bądź prowadziło eksport 
w ciągu ostatnich trzech lat, z czego 
zaledwie 13% eksportu regularnie trafiało 
poza granice Unii i tylko 2% 
przedsiębiorstw inwestowało poza krajem 
pochodzenia. Zgodnie z programem „Small 
Business Act” wzywającym Unię oraz 
państwa członkowskie do wsparcia MŚP 
i zachęcania ich do korzystania ze wzrostu 
rynków poza Unią, UE wspiera sieć 
europejskich organizacji biznesowych na 
ponad 20 zagranicznych rynkach. Udziela 
pomocy finansowej Centrum Współpracy 
Przemysłowej UE – Japonia, organizacjom 
biznesowym w Hongkongu, Malezji 
i Singapurze, jak również Europejskiemu 
Centrum Biznesu i Technologii w Indiach, 
centrach unijnych MŚP w Chinach i 
Tajlandii oraz centrum pomocy dla MŚP 
na temat praw własności intelektualnej w 
Chinach. Wartość dodana UE powstaje 
przez kumulację krajowych wysiłków w tej 
dziedzinie, unikanie powielania działań, 
promowanie współpracy oraz oferowanie 
usług, którym na szczeblu krajowym 
zabrakłoby masy krytycznej.

(14) Wpływ na konkurencyjność MŚP ma 
również ograniczone 
umiędzynarodowienie ich działalności na 
obszarze Europy i poza nią. Według 
niektórych szacunków obecnie 25% MŚP 
w Unii prowadzi bądź prowadziło eksport 
w ciągu ostatnich trzech lat, z czego
zaledwie 13% eksportu regularnie trafiało 
poza granice Unii i tylko 2% 
przedsiębiorstw inwestowało poza krajem 
pochodzenia. Zgodnie z programem „Small 
Business Act” wzywającym Unię oraz 
państwa członkowskie do wsparcia MŚP 
i zachęcania ich do korzystania ze wzrostu 
rynków poza Unią, UE wspiera sieć 
europejskich organizacji biznesowych na 
ponad 20 zagranicznych rynkach. Udziela 
pomocy finansowej Centrum Współpracy 
Przemysłowej UE – Japonia, organizacjom 
biznesowym w Hongkongu, Malezji 
i Singapurze, jak również Europejskiemu 
Centrum Biznesu i Technologii w Indiach, 
centrach unijnych MŚP w Chinach i 
Tajlandii oraz centrum pomocy dla MŚP 
na temat praw własności intelektualnej w 
Chinach. Wartość dodana UE powstaje 
przez kumulację krajowych wysiłków w tej 
dziedzinie, unikanie powielania działań, 
promowanie współpracy oraz oferowanie 
usług, którym na szczeblu krajowym 
zabrakłoby masy krytycznej. Takie usługi 
mogłyby obejmować między innymi 
dostarczanie informacji dotyczących praw 
własności intelektualnej, norm i 
możliwości w zakresie zamówień 
publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie ostatniego zdania poprawki 8 (projekt sprawozdania): Z uwagi na to, że Komisja 
przeprowadza ogólny przegląd istniejących usług wsparcia w państwach trzecich w ramach 
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, zwracanie się o to w 
przedmiotowym rozporządzeniu nie jest konieczne. W celu doprecyzowania tego, że 
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proponowany wykaz usług wsparcia ma charakter orientacyjny, słowo „powinny” zastępuje 
się słowem „mogłyby”.

Poprawka 120
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wpływ na konkurencyjność MŚP ma 
również ograniczone 
umiędzynarodowienie ich działalności na 
obszarze Europy i poza nią. Według 
niektórych szacunków obecnie 25% MŚP 
w Unii prowadzi bądź prowadziło eksport 
w ciągu ostatnich trzech lat, z czego 
zaledwie 13% eksportu regularnie trafiało 
poza granice Unii i tylko 2% 
przedsiębiorstw inwestowało poza krajem 
pochodzenia. Zgodnie z programem „Small 
Business Act” wzywającym Unię oraz 
państwa członkowskie do wsparcia MŚP 
i zachęcania ich do korzystania ze wzrostu 
rynków poza Unią, UE wspiera sieć 
europejskich organizacji biznesowych na 
ponad 20 zagranicznych rynkach. Udziela 
pomocy finansowej Centrum Współpracy 
Przemysłowej UE – Japonia, organizacjom 
biznesowym w Hongkongu, Malezji 
i Singapurze, jak również Europejskiemu 
Centrum Biznesu i Technologii w Indiach, 
centrach unijnych MŚP w Chinach i 
Tajlandii oraz centrum pomocy dla MŚP 
na temat praw własności intelektualnej w 
Chinach. Wartość dodana UE powstaje 
przez kumulację krajowych wysiłków w tej 
dziedzinie, unikanie powielania działań, 
promowanie współpracy oraz oferowanie 
usług, którym na szczeblu krajowym 
zabrakłoby masy krytycznej.

(14) Wpływ na konkurencyjność MŚP ma 
również ograniczone 
umiędzynarodowienie ich działalności na 
obszarze Europy i poza nią. Według 
niektórych szacunków obecnie 25% MŚP 
w Unii prowadzi bądź prowadziło eksport 
w ciągu ostatnich trzech lat, z czego 
zaledwie 13% eksportu regularnie trafiało 
poza granice Unii i tylko 2% 
przedsiębiorstw inwestowało poza krajem 
pochodzenia. W badaniu Eurobarometru z 
2012 r. również wykazano 
niewykorzystany potencjał w zakresie 
wzrostu MŚP z UE na rynkach 
ekologicznych w Europie i poza jej 
granicami pod względem 
umiędzynarodowienia i dostępu do 
zamówień publicznych. Zgodnie z 
programem „Small Business Act” 
wzywającym Unię oraz państwa 
członkowskie do wsparcia MŚP 
i zachęcania ich do korzystania ze wzrostu 
rynków poza Unią, UE wspiera sieć 
europejskich organizacji biznesowych na 
ponad 20 zagranicznych rynkach. Udziela 
pomocy finansowej Centrum Współpracy 
Przemysłowej UE – Japonia, organizacjom 
biznesowym w Hongkongu, Malezji 
i Singapurze, jak również Europejskiemu 
Centrum Biznesu i Technologii w Indiach, 
centrach unijnych MŚP w Chinach i 
Tajlandii oraz centrum pomocy dla MŚP 
na temat praw własności intelektualnej w 
Chinach. Wartość dodana UE powstaje 
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przez kumulację krajowych wysiłków w tej 
dziedzinie, unikanie powielania działań, 
promowanie współpracy oraz oferowanie 
usług, którym na szczeblu krajowym 
zabrakłoby masy krytycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Badanie Eurobarometru Flash 342 pt. „MŚP: w stronę efektywności energetycznej i 
ekologicznych rynków”, przeprowadzone w okresie od stycznia do lutego 2012 r. i 
opublikowane w marcu 2012 r.

Poprawka 121
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wpływ na konkurencyjność MŚP ma 
również ograniczone 
umiędzynarodowienie ich działalności na 
obszarze Europy i poza nią. Według 
niektórych szacunków obecnie 25% MŚP 
w Unii prowadzi bądź prowadziło eksport 
w ciągu ostatnich trzech lat, z czego 
zaledwie 13% eksportu regularnie trafiało 
poza granice Unii i tylko 2% 
przedsiębiorstw inwestowało poza krajem 
pochodzenia. Zgodnie z programem „Small 
Business Act” wzywającym Unię oraz 
państwa członkowskie do wsparcia MŚP 
i zachęcania ich do korzystania ze wzrostu 
rynków poza Unią, UE wspiera sieć 
europejskich organizacji biznesowych na 
ponad 20 zagranicznych rynkach. Udziela 
pomocy finansowej Centrum Współpracy 
Przemysłowej UE – Japonia, organizacjom 
biznesowym w Hongkongu, Malezji 
i Singapurze, jak również Europejskiemu 
Centrum Biznesu i Technologii w Indiach, 
centrach unijnych MŚP w Chinach i 
Tajlandii oraz centrum pomocy dla MŚP 

(14) Wpływ na konkurencyjność MŚP ma 
również ograniczone 
umiędzynarodowienie ich działalności na 
obszarze Europy i poza nią. Według 
niektórych szacunków obecnie 25% MŚP 
w Unii prowadzi bądź prowadziło eksport 
w ciągu ostatnich trzech lat, z czego 
zaledwie 13% eksportu regularnie trafiało 
poza granice Unii i tylko 2% 
przedsiębiorstw inwestowało poza krajem 
pochodzenia. Zgodnie z programem „Small 
Business Act” wzywającym Unię oraz 
państwa członkowskie do wsparcia MŚP 
i zachęcania ich do korzystania ze wzrostu 
rynków poza Unią, UE wspiera sieć 
europejskich organizacji biznesowych na 
ponad 20 zagranicznych rynkach. Udziela 
pomocy finansowej Centrum Współpracy 
Przemysłowej UE – Japonia, organizacjom 
biznesowym w Hongkongu, Malezji 
i Singapurze, jak również Europejskiemu 
Centrum Biznesu i Technologii w Indiach, 
centrach unijnych MŚP w Chinach i 
Tajlandii oraz centrum pomocy dla MŚP 
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na temat praw własności intelektualnej w 
Chinach. Wartość dodana UE powstaje 
przez kumulację krajowych wysiłków w tej 
dziedzinie, unikanie powielania działań, 
promowanie współpracy oraz oferowanie 
usług, którym na szczeblu krajowym 
zabrakłoby masy krytycznej.

na temat praw własności intelektualnej w 
Chinach. Wartość dodana UE powstaje 
przez kumulację krajowych wysiłków w tej 
dziedzinie, unikanie powielania działań, 
promowanie współpracy oraz oferowanie 
usług, którym na szczeblu krajowym 
zabrakłoby masy krytycznej. Takie usługi 
powinny obejmować dostarczanie 
informacji dotyczących praw własności 
intelektualnej, norm oraz zasad i 
możliwości w zakresie zamówień 
publicznych. Przed wprowadzeniem 
nowych systemów należy oceniać 
skuteczność unijnych systemów wsparcia 
w oparciu o „przegląd” istniejących 
lokalnych, regionalnych, krajowych i 
europejskich systemów wsparcia.

Or. en

Poprawka 122
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wpływ na konkurencyjność MŚP ma 
również ograniczone 
umiędzynarodowienie ich działalności na 
obszarze Europy i poza nią. Według 
niektórych szacunków obecnie 25% MŚP 
w Unii prowadzi bądź prowadziło eksport 
w ciągu ostatnich trzech lat, z czego 
zaledwie 13% eksportu regularnie trafiało 
poza granice Unii i tylko 2% 
przedsiębiorstw inwestowało poza krajem 
pochodzenia. Zgodnie z programem „Small 
Business Act” wzywającym Unię oraz 
państwa członkowskie do wsparcia MŚP 
i zachęcania ich do korzystania ze wzrostu 
rynków poza Unią, UE wspiera sieć 
europejskich organizacji biznesowych na 
ponad 20 zagranicznych rynkach. Udziela 
pomocy finansowej Centrum Współpracy 

(14) Wpływ na konkurencyjność MŚP ma 
również ograniczone 
umiędzynarodowienie ich działalności na 
obszarze Europy i poza nią. Według 
niektórych szacunków obecnie 25% MŚP 
w Unii prowadzi bądź prowadziło eksport 
w ciągu ostatnich trzech lat, z czego 
zaledwie 13% eksportu regularnie trafiało 
poza granice Unii i tylko 2% 
przedsiębiorstw inwestowało poza krajem 
pochodzenia. Zgodnie z programem „Small 
Business Act” wzywającym Unię oraz 
państwa członkowskie do wsparcia MŚP 
i zachęcania ich do korzystania ze wzrostu 
rynków poza Unią, UE wspiera sieć 
europejskich organizacji biznesowych na 
ponad 20 zagranicznych rynkach. Udziela 
pomocy finansowej Centrum Współpracy 
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Przemysłowej UE – Japonia, organizacjom 
biznesowym w Hongkongu, Malezji 
i Singapurze, jak również Europejskiemu 
Centrum Biznesu i Technologii w Indiach, 
centrach unijnych MŚP w Chinach i 
Tajlandii oraz centrum pomocy dla MŚP 
na temat praw własności intelektualnej w 
Chinach. Wartość dodana UE powstaje 
przez kumulację krajowych wysiłków w tej 
dziedzinie, unikanie powielania działań, 
promowanie współpracy oraz oferowanie 
usług, którym na szczeblu krajowym 
zabrakłoby masy krytycznej.

Przemysłowej UE – Japonia, organizacjom 
biznesowym w Hongkongu, Malezji 
i Singapurze, jak również Europejskiemu 
Centrum Biznesu i Technologii w Indiach, 
centrach unijnych MŚP w Chinach i 
Tajlandii oraz centrum pomocy dla MŚP 
na temat praw własności intelektualnej w 
Chinach. Wartość dodana UE powstaje
przez kumulację krajowych wysiłków w tej 
dziedzinie, unikanie powielania działań, 
promowanie współpracy oraz oferowanie 
usług, którym na szczeblu krajowym 
zabrakłoby masy krytycznej. W związku z 
tym najpierw – zanim Komisja Europejska 
zaangażuje się w to w większym stopniu –
należy dokonać przeglądu wszystkich 
istniejących usług w zakresie doradztwa.
Na kolejnym etapie należy przeprowadzić 
konsultacje ze stowarzyszeniami MŚP.

Or. de

Poprawka 123
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wpływ na konkurencyjność MŚP ma 
również ograniczone 
umiędzynarodowienie ich działalności na 
obszarze Europy i poza nią. Według 
niektórych szacunków obecnie 25% MŚP 
w Unii prowadzi bądź prowadziło eksport 
w ciągu ostatnich trzech lat, z czego 
zaledwie 13% eksportu regularnie trafiało 
poza granice Unii i tylko 2% 
przedsiębiorstw inwestowało poza krajem 
pochodzenia. Zgodnie z programem „Small 
Business Act” wzywającym Unię oraz 
państwa członkowskie do wsparcia MŚP 
i zachęcania ich do korzystania ze wzrostu 
rynków poza Unią, UE wspiera sieć 
europejskich organizacji biznesowych na 

(14) Wpływ na konkurencyjność MŚP ma 
również ograniczone 
umiędzynarodowienie ich działalności na 
obszarze Europy i poza nią. Według 
niektórych szacunków obecnie 25% MŚP 
w Unii prowadzi bądź prowadziło eksport 
w ciągu ostatnich trzech lat, z czego 
zaledwie 13% eksportu regularnie trafiało 
poza granice Unii i tylko 2% 
przedsiębiorstw inwestowało poza krajem 
pochodzenia. Jednak w przyszłości 90% 
wzrostu będzie miało miejsce poza 
terytorium Unii. Zgodnie z programem 
„Small Business Act” wzywającym Unię 
oraz państwa członkowskie do wsparcia 
MŚP i zachęcania ich do korzystania ze 
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ponad 20 zagranicznych rynkach. Udziela 
pomocy finansowej Centrum Współpracy 
Przemysłowej UE – Japonia, organizacjom 
biznesowym w Hongkongu, Malezji 
i Singapurze, jak również Europejskiemu 
Centrum Biznesu i Technologii w Indiach, 
centrach unijnych MŚP w Chinach i 
Tajlandii oraz centrum pomocy dla MŚP 
na temat praw własności intelektualnej w 
Chinach. Wartość dodana UE powstaje 
przez kumulację krajowych wysiłków w tej 
dziedzinie, unikanie powielania działań, 
promowanie współpracy oraz oferowanie 
usług, którym na szczeblu krajowym 
zabrakłoby masy krytycznej.

wzrostu rynków poza Unią, UE wspiera 
sieć europejskich organizacji biznesowych 
na ponad 20 zagranicznych rynkach. 
Udziela pomocy finansowej Centrum 
Współpracy Przemysłowej UE – Japonia, 
organizacjom biznesowym w Hongkongu, 
Malezji i Singapurze, jak również 
Europejskiemu Centrum Biznesu i 
Technologii w Indiach, centrach unijnych 
MŚP w Chinach i Tajlandii oraz centrum
pomocy dla MŚP na temat praw własności 
intelektualnej w Chinach. Wartość dodana 
UE powstaje przez kumulację krajowych 
wysiłków w tej dziedzinie, unikanie 
powielania działań, promowanie 
współpracy oraz oferowanie usług, którym 
na szczeblu krajowym zabrakłoby masy 
krytycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Podkreślenie znaczenia rynków państw trzecich dla przyszłego wzrostu w UE.

Poprawka 124
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Działania w tej dziedzinie mogą 
stworzyć równe szanse dla MŚP 
planujących rozpoczęcie działalności poza 
granicami kraju pochodzenia. Takie 
działania powinny obejmować m.in. 
informowanie na temat praw własności 
intelektualnej i standardów technicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Prawa własności intelektualnej i standardy techniczne często utrudniają wchodzenie na rynki 
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międzynarodowe. W związku z tym należy wyraźnie wspomnieć o tych istotnych aspektach.

Poprawka 125
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Działania w tej dziedzinie mogą 
stworzyć równe szanse dla MŚP 
planujących rozpoczęcie działalności poza 
granicami kraju pochodzenia. Takie 
działania powinny obejmować m.in. 
informowanie na temat praw własności 
intelektualnej i standardów technicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Prawa własności intelektualnej i standardy techniczne często utrudniają wchodzenie na rynki 
międzynarodowe. W związku z tym należy wyraźnie wspomnieć o tych istotnych aspektach.

Poprawka 126
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby zwiększyć konkurencyjność 
przedsiębiorstw europejskich, zwłaszcza 
MŚP, państwa członkowskie oraz Komisja 
muszą stworzyć sprzyjające otoczenie 
biznesowe. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na interesy MŚP oraz sektory, w 
których są one najaktywniejsze. Inicjatywy 
na szczeblu Unii są niezbędne dla 
tworzenia równych szans dla MŚP oraz dla 
wymiany informacji i wiedzy na skalę 
europejską.

(15) Aby zwiększyć konkurencyjność 
przedsiębiorstw europejskich, zwłaszcza 
MŚP, państwa członkowskie oraz Komisja 
muszą stworzyć sprzyjające otoczenie 
biznesowe. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na interesy MŚP oraz sektory, w 
których są one najaktywniejsze. Inicjatywy 
na szczeblu Unii są niezbędne dla 
tworzenia równych szans dla MŚP oraz dla 
wymiany informacji i wiedzy na skalę 
europejską. Duże znaczenie ma rozwój 
technologii wielopłaszczyznowych, które 
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przyczyniają się do osiągnięcia wiodącej 
pozycji i przewagi konkurencyjnej w wielu 
sektorach wpływających na gospodarkę.

Or. en

Poprawka 127
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby zwiększyć konkurencyjność 
przedsiębiorstw europejskich, zwłaszcza 
MŚP, państwa członkowskie oraz Komisja 
muszą stworzyć sprzyjające otoczenie 
biznesowe. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na interesy MŚP oraz sektory, w 
których są one najaktywniejsze. Inicjatywy 
na szczeblu Unii są niezbędne dla 
tworzenia równych szans dla MŚP oraz dla 
wymiany informacji i wiedzy na skalę 
europejską.

(15) Aby zwiększyć konkurencyjność 
przedsiębiorstw europejskich, zwłaszcza 
MŚP, państwa członkowskie oraz Komisja 
muszą stworzyć sprzyjające otoczenie 
biznesowe. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na interesy MŚP oraz sektory, w 
których są one najaktywniejsze. Komisja 
powinna zapewnić odpowiedni poziom 
zaangażowania organizacji 
reprezentujących MŚP i innych 
podmiotów, takich jak organy 
normalizacyjne, organizacje pracy i 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, w opracowywanie i 
wdrażanie unijnych inicjatyw. Inicjatywy 
na szczeblu Unii są niezbędne dla 
tworzenia równych szans dla MŚP oraz dla 
wymiany informacji i wiedzy na skalę 
europejską.

Or. en

Poprawka 128
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby zwiększyć konkurencyjność 
przedsiębiorstw europejskich, zwłaszcza 
MŚP, państwa członkowskie oraz Komisja 
muszą stworzyć sprzyjające otoczenie 
biznesowe. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na interesy MŚP oraz sektory, w 
których są one najaktywniejsze. Inicjatywy 
na szczeblu Unii są niezbędne dla 
tworzenia równych szans dla MŚP oraz dla 
wymiany informacji i wiedzy na skalę 
europejską.

(15) Aby zwiększyć konkurencyjność 
przedsiębiorstw europejskich, zwłaszcza 
MŚP, państwa członkowskie oraz Komisja 
muszą stworzyć sprzyjające otoczenie 
biznesowe. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na interesy MŚP, zwłaszcza pod 
względem ograniczania obciążeń 
administracyjnych, oraz sektory, w 
których są one najaktywniejsze. Ambitne 
inicjatywy na szczeblu Unii są niezbędne 
dla tworzenia równych szans dla MŚP oraz 
dla wymiany informacji i wiedzy na skalę 
europejską.

Or. de

Poprawka 129
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W ramach programu należy również 
wspierać rozwój polityki na rzecz MŚP 
oraz współpracę pomiędzy decydentami 
politycznymi i organizacjami 
reprezentującymi MŚP, na przykład 
poprzez finansowanie spotkań, raportów i 
baz danych. W działaniach tych nacisk 
powinien zostać położony na ułatwienie 
MŚP dostępu do programów oraz na 
zmniejszenie ogólnych obciążeń 
regulacyjnych, a zwłaszcza ich obciążeń 
administracyjnych. W szczególności Unia 
powinna ustanowić nowy ambitny cel 
dotyczący zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego netto we wszystkich 
odpowiednich przepisach unijnych o 25% 
do 2020 r. Celowi ilościowemu powinny 
towarzyszyć cele jakościowe opierające się 
na potrzebach przedsiębiorstw, a w 
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szczególności MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Zdaniem sprawozdawcy oprócz celów ilościowych dotyczących zmniejszenia obciążeń
administracyjnych przydatne byłoby określenie celów jakościowych opierających się na 
podejściu oddolnym.

Poprawka 130
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Aby dodatkowo zwiększyć 
konkurencyjność europejskich 
przedsiębiorstw, europejski rynek 
zamówień publicznych powinien być łatwo 
dostępny dla MŚP. Aby jednocześnie 
ograniczyć koszty i zwiększyć udział MŚP, 
należy zachęcać do stosowania 
elektronicznych zamówień publicznych 
zgodnie z komunikatem Komisji pt. 
„Strategia na rzecz e-zamówień”1 i z 
dyrektywą w sprawie zamówień 
publicznych2.

_______________
1 COM(2012)0179.
2 COM(2011)0896.

Or. en

Poprawka 131
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Konkurencyjność europejskich 
przedsiębiorstw poza granicami UE zależy 
również od ich zdolności do budowania 
solidnych podstaw w Europie oraz od 
konkurowania na równych warunkach z 
ich konkurentami na światowym rynku.
Właściwe organy krajowe i europejskie 
powinny wesprzeć MŚP funkcjonujące w 
Europie i zarezerwować dla nich 20% 
zamówień publicznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Niektórzy z konkurentów UE faworyzują własne przedsiębiorstwa podczas udzielania 
zamówień publicznych. W celu ochrony miejsc pracy w Europie i konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw Unia Europejska powinna zarezerwować odsetek udzielanych 
przez nią zamówień publicznych dla przedsiębiorstw funkcjonujących w Europie.
Zapewniłoby to wzrost i rozwój MŚP, a tym samym zwiększyłoby ich zdolność do zmierzenia 
się z międzynarodową konkurencją na późniejszym etapie.

Poprawka 132
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W ramach programu należy również 
wspierać rozwój polityki na rzecz MŚP, na 
przykład poprzez finansowanie spotkań, 
raportów i baz danych. W działaniach 
tych nacisk powinien zostać położony na 
ułatwienie MŚP dostępu do programów 
oraz na zmniejszenie ogólnych obciążeń 
regulacyjnych, a zwłaszcza obciążeń 
administracyjnych. W celu dopilnowania 
tego, by zmniejszanie obciążeń 
regulacyjnych, w tym obciążeń 
administracyjnych, odpowiadało 
praktycznym potrzebom przedsiębiorstw, a 
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zwłaszcza MŚP, należy zastosować 
ambitne podejście ukierunkowane na 
przedsiębiorstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowego programu jest wdrożenie programu Small Business Act, w związku z 
czym powinien on również przyczyniać się do dalszego rozwoju polityki dotyczącej MŚP.
Zmniejszenie obciążeń administracyjnych stanowi jego istotną część, a Komisja powinna 
uwzględnić opinię przedsiębiorstw w tym zakresie i zapewnić im możliwie najlepsze warunki 
dla ich wzrostu.

Poprawka 133
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Sprzyjające otoczenie biznesowe dla 
unijnych przedsiębiorstw należy stworzyć 
poprzez środki służące ulepszeniu 
projektów, realizacji i oceny strategii 
politycznych oraz środki mające na celu 
zachęcanie do współpracy w procesie 
kształtowania polityki i do wymiany 
dobrych praktyk, w tym do zmniejszania 
obciążeń administracyjnych. Środki te 
powinny obejmować badania, oceny 
skutków, oceny i konferencje, a także 
formowanie na szczeblu UE grup 
doradczych, takich jak Grupa Wysokiego 
Szczebla Niezależnych Partnerów ds. 
Obciążeń Administracyjnych. W 
szczególności Unia powinna ustanowić 
nowy ambitny cel dotyczący zmniejszenia 
obciążenia administracyjnego netto we 
wszystkich odpowiednich przepisach 
unijnych o 25% do 2020 r.

Or. en
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Poprawka 134
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W ramach programu należy również 
wspierać rozwój polityki na rzecz MŚP 
oraz współpracę pomiędzy decydentami 
politycznymi, organizacjami 
reprezentującymi MŚP, władzami 
regionalnymi i pośrednikami 
finansowymi, także poprzez finansowanie 
spotkań, raportów i baz danych. W 
działaniach tych nacisk powinien zostać
położony na ułatwienie MŚP dostępu do 
programów oraz na zmniejszenie 
ogólnych obciążeń regulacyjnych, a 
zwłaszcza obciążeń administracyjnych. W 
celu dopilnowania tego, by zmniejszanie 
obciążeń regulacyjnych, w tym obciążeń 
administracyjnych, odpowiadało 
praktycznym potrzebom przedsiębiorstw, a 
zwłaszcza MŚP, należy zastosować 
ambitne podejście ukierunkowane na 
przedsiębiorstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca miedzy decydentami politycznymi, organizacjami reprezentującymi MŚP, 
władzami regionalnymi i pośrednikami finansowymi ma podstawowe znaczenie również dla 
instrumentów finansowych adresowanych do MŚP.

Poprawka 135
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Biorąc pod uwagę to, że koszty 
przestrzegania przepisów mogą często być 
wyższe w mniejszych przedsiębiorstwach, 
poprawa ramowych warunków dla MŚP i 
otoczenia biznesowego powinna 
obejmować działania polegające na 
ocenie nieproporcjonalnego obciążenia 
administracyjnego dla MŚP i możliwości 
jego zmniejszenia. Kwestią tą należy się 
zająć w ramach procesu, który będzie 
obejmował przeprowadzenie konsultacji z 
wieloma zainteresowanymi podmiotami i 
odpowiednimi grupami ekspertów, a 
zwłaszcza Grupą Wysokiego Szczebla 
Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń 
Administracyjnych, w celu propagowania 
upraszczania i lepszego stanowienia 
prawa, a jednocześnie zapewnienia 
wysokich standardów w zakresie ochrony 
socjalnej, środowiskowej i ochrony 
konsumentów oraz równych szans na 
rynku wewnętrznym.

Or. en

Poprawka 136
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Z uwagi na to, że elektroniczna 
identyfikacja jest kluczowym elementem 
europejskiego handlu, należy wspierać 
wzajemne uznawanie i interoperacyjność 
elektronicznych sposobów identyfikacji i 
uwierzytelniania, podpisu elektronicznego 
oraz infrastruktury klucza prywatnego 
(PKI) tak, by zapewnić wydajne 
wykorzystanie tych technologii.
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Or. en

Uzasadnienie

Takie środki z zakresu administracji elektronicznej są korzystne przede wszystkim dla MŚP, 
które borykają się z poważnymi trudnościami w obszarze handlu transgranicznego.

Poprawka 137
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Podczas opracowywania polityki 
dotyczącej MŚP i nowych działań należy 
brać pod uwagę opinie właściwych 
zainteresowanych podmiotów, w tym 
organizacji reprezentujących MŚP. Do 
tego celu należy w jak największym 
stopniu wykorzystywać istniejące 
struktury, takie jak sieć przedstawicieli ds. 
MŚP, aby unikać powielania i tworzenia 
dodatkowych warstw biurokracji.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by podczas opracowywania polityki dotyczącej MŚP uwzględniać wiedzę 
ekspercką i doświadczenie organizacji reprezentujących MŚP. Należy jednak to robić w taki 
sposób, by nie tworzyć dodatkowego obciążenia administracyjnego ani nie powielać 
istniejących struktur.

Poprawka 138
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Podczas opracowywania polityki 
dotyczącej MŚP i nowych działań należy 
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brać pod uwagę opinie właściwych 
zainteresowanych podmiotów, w tym 
organizacji reprezentujących MŚP. Do 
tego celu należy w jak największym 
stopniu wykorzystywać istniejące 
struktury, takie jak sieć przedstawicieli ds. 
MŚP, aby unikać powielania i tworzenia 
dodatkowych warstw biurokracji.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by podczas opracowywania polityki dotyczącej MŚP uwzględniać wiedzę 
ekspercką i doświadczenie organizacji reprezentujących MŚP. Należy jednak to robić w taki 
sposób, by nie tworzyć dodatkowego obciążenia administracyjnego ani nie powielać 
istniejących struktur.

Poprawka 139
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15c) Zgodnie z komunikatem Komisji pt. 
„Czerpanie korzyści z fakturowania 
elektronicznego w Europie”1

fakturowanie elektroniczne stanowi dla 
europejskich przedsiębiorstw podstawowy 
instrument zmniejszania kosztów 
fakturowania i zwiększania ich 
wydajności. Fakturowanie elektroniczne 
ma też inne korzyści, takie jak większa 
wydajność, krótsze czasy płatności, 
mniejsza liczba błędów, łatwiejsze 
pobieranie VAT i niższe koszty.
_______________
1 COM(2010)0712.

Or. en



AM\905685PL.doc 51/133 PE491.338v01-00

PL

Poprawka 140
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ogólnoświatowa konkurencja, 
przemiany demograficzne, ograniczenie 
zasobów oraz pojawiające się tendencje 
społeczne tworzą wyzwania i możliwości 
dla niektórych sektorów działalności 
gospodarczej. Dla przykładu sektory 
wytwórczości opartej na wzornictwie 
zmagają się z globalnymi wyzwaniami; 
charakteryzuje je wysoki odsetek MŚP, 
które muszą się dostosować, aby móc 
odnieść korzyści oraz wykorzystać szanse, 
jakie stwarza wysoki popyt na 
spersonalizowane, kompleksowe produkty. 
Ponieważ wyzwania te dotyczą wszystkich 
unijnych MŚP w tych sektorach, niezbędny 
jest wzmożony wysiłek na szczeblu UE.

(17) Ogólnoświatowa konkurencja, 
przemiany demograficzne, ograniczenie 
zasobów oraz pojawiające się tendencje 
społeczne tworzą wyzwania i możliwości 
dla wielu sektorów działalności 
gospodarczej zmagających się 
z globalnymi wyzwaniami; charakteryzuje 
je wysoki odsetek MŚP. Dla przykładu 
sektory wytwórczości opartej na 
wzornictwie muszą się dostosować, aby 
czerpać korzyści z niewykorzystanego 
potencjału wysokiego popytu na 
spersonalizowane, kompleksowe produkty. 
Produkty konsumpcyjne oparte na 
wzornictwie stanowią istotny element 
gospodarki Unii, a przedsiębiorstwa z tego 
sektora przyczyniają się znacząco do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy. Ponieważ wyzwania te dotyczą 
wszystkich unijnych MŚP w tych 
sektorach, niezbędny jest wzmożony 
wysiłek na szczeblu UE, by zapewnić 
dodatkowy wzrost gospodarczy.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty konsumpcyjne oparte na wzornictwie stanowią istotny element gospodarki Unii, a 
przedsiębiorstwa z tego sektora przyczyniają się znacząco do wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy. W związku z tym w ramach programu należy wspierać 
przedsiębiorstwa z tego sektora, które jednocześnie charakteryzuje wysoki odsetek MŚP.

Poprawka 141
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ogólnoświatowa konkurencja, 
przemiany demograficzne, ograniczenie 
zasobów oraz pojawiające się tendencje 
społeczne tworzą wyzwania i możliwości 
dla niektórych sektorów działalności 
gospodarczej. Dla przykładu sektory 
wytwórczości opartej na wzornictwie 
zmagają się z globalnymi wyzwaniami; 
charakteryzuje je wysoki odsetek MŚP, 
które muszą się dostosować, aby móc 
odnieść korzyści oraz wykorzystać szanse, 
jakie stwarza wysoki popyt na 
spersonalizowane, kompleksowe produkty. 
Ponieważ wyzwania te dotyczą wszystkich 
unijnych MŚP w tych sektorach, niezbędny 
jest wzmożony wysiłek na szczeblu UE.

(17) Ogólnoświatowa konkurencja, 
przemiany demograficzne, ograniczenie 
zasobów oraz pojawiające się tendencje 
społeczne tworzą wyzwania i możliwości 
dla wielu sektorów działalności 
gospodarczej zmagających się 
z globalnymi wyzwaniami; charakteryzuje 
je wysoki odsetek MŚP. Dla przykładu 
sektory wytwórczości opartej na 
wzornictwie muszą się dostosować, aby 
czerpać korzyści z niewykorzystanego 
potencjału wysokiego popytu na 
spersonalizowane, kompleksowe produkty. 
Produkty konsumpcyjne oparte na 
wzornictwie stanowią istotny element 
gospodarki Unii, a przedsiębiorstwa z tego 
sektora przyczyniają się znacząco do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy. Ponieważ wyzwania te dotyczą
wszystkich unijnych MŚP w tych 
sektorach, niezbędny jest wzmożony 
wysiłek na szczeblu UE, by zapewnić 
dodatkowy wzrost gospodarczy.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty konsumpcyjne oparte na wzornictwie stanowią istotny element gospodarki Unii, a 
przedsiębiorstwa z tego sektora przyczyniają się znacząco do wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy. W związku z tym w ramach programu należy wspierać 
przedsiębiorstwa z tego sektora, które jednocześnie charakteryzuje wysoki odsetek MŚP.

Poprawka 142
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) W ramach programu należy również 
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wspierać konkretne działania mające na 
celu wdrażanie programu Small Business 
Act, ukierunkowanego na zwiększanie 
świadomości MŚP w zakresie zagadnień 
związanych z ochroną środowiska i 
energią, a także wspieranie ich w 
stosowaniu prawodawstwa, ocenianiu ich 
charakterystyki środowiskowej i 
energetycznej oraz podnoszeniu ich 
umiejętności i zwiększaniu kwalifikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada IX określona w programie Small Business Act: „Umożliwienie MŚP przekształcania 
wyzwań związanych z ochroną środowiska na nowe możliwości”.

Poprawka 143
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jak stwierdzono w komunikacie 
Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. 
zatytułowanym „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na 
świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”, 
zatwierdzonym przez Radę Europejską 
w konkluzjach z października 2010 r., 
turystyka jest ważnym sektorem unijnej 
gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład w 
unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz 
tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje 
sporym potencjałem rozwoju działalności 
gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej 
głównie MŚP. Traktat lizboński dostrzega 
znaczenie turystyki, przyznając Unii 
określone kompetencje w tej sferze, które 
uzupełniają działania państw 
członkowskich. Inicjatywa na szczeblu 
Unii w sektorze turystyki niewątpliwie 

(18) Jak stwierdzono w komunikacie 
Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. 
zatytułowanym „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na 
świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”, 
zatwierdzonym przez Radę Europejską 
w konkluzjach z października 2010 r., 
turystyka jest ważnym sektorem unijnej 
gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład, 
odpowiadając za 10% unijnego produktu 
krajowego brutto (PKB) oraz 12% 
całkowitego zatrudnienia, co czyni z niej 
trzeci pod względem znaczenia rodzaj 
działalności społeczno-gospodarczej w 
UE, a także dysponuje sporym potencjałem 
rozwoju działalności gospodarczej, gdyż 
funkcjonują w niej głównie MŚP.
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stwarza wartość dodaną, zwłaszcza 
poprzez zapewnienie danych i analiz, 
rozwój transgranicznych strategii 
promocyjnych oraz wymianę najlepszych 
praktyk.

Or. en

Uzasadnienie

Turystyka stanowi istotny element gospodarki Unii, a przedsiębiorstwa z tego sektora 
przyczyniają się znacząco do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Uwzględnienie 
danych podkreśla to znaczenie.

Poprawka 144
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jak stwierdzono w komunikacie 
Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. 
zatytułowanym „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na 
świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”, 
zatwierdzonym przez Radę Europejską 
w konkluzjach z października 2010 r., 
turystyka jest ważnym sektorem unijnej 
gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład w 
unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz 
tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje 
sporym potencjałem rozwoju działalności 
gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej 
głównie MŚP. Traktat lizboński dostrzega 
znaczenie turystyki, przyznając Unii 
określone kompetencje w tej sferze, które 
uzupełniają działania państw 
członkowskich. Inicjatywa na szczeblu 
Unii w sektorze turystyki niewątpliwie 
stwarza wartość dodaną, zwłaszcza 
poprzez zapewnienie danych i analiz, 
rozwój transgranicznych strategii 
promocyjnych oraz wymianę najlepszych 

(18) Jak stwierdzono w komunikacie 
Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. 
zatytułowanym „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na 
świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”, 
zatwierdzonym przez Radę Europejską 
w konkluzjach z października 2010 r., 
turystyka jest ważnym sektorem unijnej 
gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład w 
unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz 
tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje 
sporym potencjałem rozwoju działalności 
gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej 
głównie MŚP. Traktat lizboński dostrzega 
znaczenie turystyki, przyznając Unii 
określone kompetencje w tej sferze, które 
uzupełniają działania państw 
członkowskich. Sektor ten ma duże 
znaczenie dla rozwoju gospodarczego Unii 
i realizacji celów strategii „Europa 2020”.
W związku z tym sektor turystyki powinien 
znaleźć się zarówno wśród ogólnych, jak i 
szczegółowych celów programu.
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praktyk. Inicjatywa na szczeblu Unii w sektorze 
turystyki niewątpliwie stwarza wartość 
dodaną, zwłaszcza poprzez zapewnienie 
danych i analiz, rozwój transgranicznych 
strategii promocyjnych oraz wymianę 
najlepszych praktyk.

Or. en

Poprawka 145
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jak stwierdzono w komunikacie 
Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. 
zatytułowanym „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na 
świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”, 
zatwierdzonym przez Radę Europejską 
w konkluzjach z października 2010 r., 
turystyka jest ważnym sektorem unijnej 
gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład w 
unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz 
tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje 
sporym potencjałem rozwoju działalności 
gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej 
głównie MŚP. Traktat lizboński dostrzega 
znaczenie turystyki, przyznając Unii 
określone kompetencje w tej sferze, które 
uzupełniają działania państw 
członkowskich. Inicjatywa na szczeblu 
Unii w sektorze turystyki niewątpliwie 
stwarza wartość dodaną, zwłaszcza 
poprzez zapewnienie danych i analiz, 
rozwój transgranicznych strategii 
promocyjnych oraz wymianę najlepszych 
praktyk.

(18) Jak stwierdzono w komunikacie 
Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. 
zatytułowanym „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na 
świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”, 
zatwierdzonym przez Radę Europejską 
w konkluzjach z października 2010 r., 
turystyka jest ważnym sektorem unijnej 
gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład w 
unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz 
tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje 
sporym potencjałem rozwoju działalności 
gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej 
głównie MŚP. Traktat lizboński dostrzega 
znaczenie turystyki, przyznając Unii 
określone kompetencje w tej sferze, które 
uzupełniają działania państw 
członkowskich. Sektor ten ma duże 
znaczenie dla rozwoju gospodarczego Unii 
i realizacji celów strategii „Europa 2020”.
W związku z tym sektor turystyki powinien 
znaleźć się zarówno wśród ogólnych, jak i 
szczegółowych celów programu.
Inicjatywa na szczeblu Unii w sektorze 
turystyki niewątpliwie stwarza wartość 
dodaną, zwłaszcza poprzez zapewnienie 
danych i analiz, rozwój transgranicznych 
strategii promocyjnych oraz wymianę 
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najlepszych praktyk.

Or. en

Poprawka 146
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jak stwierdzono w komunikacie 
Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. 
zatytułowanym „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na 
świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”, 
zatwierdzonym przez Radę Europejską 
w konkluzjach z października 2010 r., 
turystyka jest ważnym sektorem unijnej 
gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład w 
unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz 
tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje 
sporym potencjałem rozwoju działalności 
gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej 
głównie MŚP. Traktat lizboński dostrzega 
znaczenie turystyki, przyznając Unii 
określone kompetencje w tej sferze, które 
uzupełniają działania państw 
członkowskich. Inicjatywa na szczeblu 
Unii w sektorze turystyki niewątpliwie 
stwarza wartość dodaną, zwłaszcza 
poprzez zapewnienie danych i analiz, 
rozwój transgranicznych strategii 
promocyjnych oraz wymianę najlepszych 
praktyk.

(18) Jak stwierdzono w komunikacie 
Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. 
zatytułowanym „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na 
świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”, 
zatwierdzonym przez Radę Europejską 
w konkluzjach z października 2010 r., 
turystyka jest ważnym sektorem unijnej 
gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład w 
unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz 
tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje 
sporym potencjałem rozwoju działalności 
gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej 
głównie MŚP. Traktat lizboński dostrzega 
znaczenie turystyki, przyznając Unii 
określone kompetencje w tej sferze, które 
uzupełniają działania państw 
członkowskich. Mimo to sektor ten nie jest 
objęty konkretnym programem UE, a 
także nie jest traktowany priorytetowo w 
ramach innych programów, takich jak te 
wchodzące w skład polityki spójności.
Inicjatywa na szczeblu Unii w sektorze 
turystyki niewątpliwie stwarza wartość 
dodaną, zwłaszcza poprzez zapewnienie 
danych i analiz, rozwój transgranicznych 
strategii promocyjnych oraz wymianę 
najlepszych praktyk.

Or. fr



AM\905685PL.doc 57/133 PE491.338v01-00

PL

Poprawka 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jak stwierdzono w komunikacie 
Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. 
zatytułowanym „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na 
świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”, 
zatwierdzonym przez Radę Europejską 
w konkluzjach z października 2010 r., 
turystyka jest ważnym sektorem unijnej 
gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład w 
unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz 
tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje 
sporym potencjałem rozwoju działalności 
gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej 
głównie MŚP. Traktat lizboński dostrzega 
znaczenie turystyki, przyznając Unii 
określone kompetencje w tej sferze, które 
uzupełniają działania państw 
członkowskich. Inicjatywa na szczeblu 
Unii w sektorze turystyki niewątpliwie 
stwarza wartość dodaną, zwłaszcza 
poprzez zapewnienie danych i analiz, 
rozwój transgranicznych strategii 
promocyjnych oraz wymianę najlepszych 
praktyk.

(18) Jak stwierdzono w komunikacie 
Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. 
zatytułowanym „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na 
świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”, 
zatwierdzonym przez Radę Europejską 
w konkluzjach z października 2010 r., 
turystyka jest ważnym sektorem unijnej 
gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład w 
unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz 
tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje 
sporym potencjałem rozwoju działalności 
gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej 
głównie MŚP. Traktat lizboński dostrzega 
znaczenie turystyki i dziedzictwa 
kulturowego, przyznając Unii określone 
kompetencje w tej sferze, które uzupełniają 
działania państw członkowskich. Poprzez 
turystykę dziedzictwo kulturowe ma 
znaczy wkład w gospodarkę. Inicjatywa na 
szczeblu Unii w sektorze turystyki 
niewątpliwie stwarza wartość dodaną, 
zwłaszcza poprzez zapewnienie danych i
analiz, rozwój transgranicznych strategii 
promocyjnych oraz wymianę najlepszych 
praktyk, a ponadto przyczynia się do 
trwałości lokalnych zasobów i 
zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 148
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jak stwierdzono w komunikacie 
Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. 
zatytułowanym „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na 
świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”, 
zatwierdzonym przez Radę Europejską 
w konkluzjach z października 2010 r., 
turystyka jest ważnym sektorem unijnej 
gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład w 
unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz 
tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje 
sporym potencjałem rozwoju działalności 
gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej 
głównie MŚP. Traktat lizboński dostrzega 
znaczenie turystyki, przyznając Unii 
określone kompetencje w tej sferze, które 
uzupełniają działania państw 
członkowskich. Inicjatywa na szczeblu 
Unii w sektorze turystyki niewątpliwie 
stwarza wartość dodaną, zwłaszcza 
poprzez zapewnienie danych i analiz, 
rozwój transgranicznych strategii 
promocyjnych oraz wymianę najlepszych 
praktyk.

(18) Jak stwierdzono w komunikacie 
Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. 
zatytułowanym „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na 
świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”, 
zatwierdzonym przez Radę Europejską 
w konkluzjach z października 2010 r., 
turystyka jest ważnym sektorem unijnej 
gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład w 
unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz 
tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje 
sporym potencjałem rozwoju działalności 
gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej 
głównie MŚP. Traktat lizboński dostrzega 
znaczenie turystyki, przyznając Unii 
określone kompetencje w tej sferze, które 
uzupełniają działania państw 
członkowskich. Inicjatywa na szczeblu 
Unii w sektorze turystyki niewątpliwie 
stwarza wartość dodaną, zwłaszcza 
poprzez zapewnienie danych i analiz, 
rozwój transgranicznych strategii 
promocyjnych, które są w stanie zwiększyć 
zrównoważony charakter i jakość 
europejskich ośrodków turystycznych, 
oraz określanie najlepszych praktyk, które 
przynoszą korzyści konkretnym sektorom, 
takim jak turystyka nadmorska i 
prowadzona na obszarach przybrzeżnych.

Or. it

Poprawka 149
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jak stwierdzono w komunikacie 
Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. 

(18) Jak stwierdzono w komunikacie 
Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. 
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zatytułowanym „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na 
świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”, 
zatwierdzonym przez Radę Europejską 
w konkluzjach z października 2010 r., 
turystyka jest ważnym sektorem unijnej 
gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład w 
unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz 
tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje 
sporym potencjałem rozwoju działalności 
gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej 
głównie MŚP. Traktat lizboński dostrzega 
znaczenie turystyki, przyznając Unii 
określone kompetencje w tej sferze, które 
uzupełniają działania państw 
członkowskich. Inicjatywa na szczeblu 
Unii w sektorze turystyki niewątpliwie 
stwarza wartość dodaną, zwłaszcza 
poprzez zapewnienie danych i analiz, 
rozwój transgranicznych strategii 
promocyjnych oraz wymianę najlepszych 
praktyk.

zatytułowanym „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na 
świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”, 
zatwierdzonym przez Radę Europejską 
w konkluzjach z października 2010 r., 
turystyka jest ważnym sektorem unijnej 
gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład w 
unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz 
tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje 
sporym potencjałem rozwoju działalności 
gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej 
głównie MŚP. Traktat lizboński dostrzega 
znaczenie turystyki, przyznając Unii 
określone kompetencje w tej sferze, które 
uzupełniają działania państw 
członkowskich. Inicjatywa na szczeblu 
Unii w sektorze turystyki niewątpliwie 
stwarza wartość dodaną, zwłaszcza 
poprzez zapewnienie danych i analiz, 
rozwój transgranicznych strategii 
promocyjnych oraz wymianę najlepszych 
praktyk, co uzasadnia podejmowanie 
dalszych działań w tym obszarze.

Or. en

Poprawka 150
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jak stwierdzono w komunikacie 
Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. 
zatytułowanym „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na 
świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”, 
zatwierdzonym przez Radę Europejską 
w konkluzjach z października 2010 r., 
turystyka jest ważnym sektorem unijnej 
gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład w 
unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz 

(18) Jak stwierdzono w komunikacie 
Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. 
zatytułowanym „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na 
świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”, 
zatwierdzonym przez Radę Europejską 
w konkluzjach z października 2010 r., 
turystyka jest ważnym sektorem unijnej 
gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład w 
unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz 
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tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje 
sporym potencjałem rozwoju działalności 
gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej 
głównie MŚP. Traktat lizboński dostrzega 
znaczenie turystyki, przyznając Unii 
określone kompetencje w tej sferze, które 
uzupełniają działania państw 
członkowskich. Inicjatywa na szczeblu 
Unii w sektorze turystyki niewątpliwie 
stwarza wartość dodaną, zwłaszcza 
poprzez zapewnienie danych i analiz, 
rozwój transgranicznych strategii 
promocyjnych oraz wymianę najlepszych 
praktyk.

tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje 
sporym potencjałem rozwoju działalności 
gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej 
głównie MŚP. Traktat lizboński dostrzega 
znaczenie turystyki, przyznając Unii 
określone kompetencje w tej sferze, które 
uzupełniają działania państw 
członkowskich. W ramach programu 
należy wspierać inicjatywy w sektorze 
turystyki, gdy na szczeblu Unii będzie to 
niewątpliwie miało wartość dodaną, 
zwłaszcza poprzez zapewnienie danych i 
analiz, rozwój transgranicznych strategii 
promocyjnych oraz wymianę najlepszych 
praktyk.

Or. en

Poprawka 151
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jak stwierdzono w komunikacie 
Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. 
zatytułowanym „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na 
świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”, 
zatwierdzonym przez Radę Europejską 
w konkluzjach z października 2010 r., 
turystyka jest ważnym sektorem unijnej 
gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład w 
unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz 
tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje 
sporym potencjałem rozwoju działalności 
gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej 
głównie MŚP. Traktat lizboński dostrzega 
znaczenie turystyki, przyznając Unii 
określone kompetencje w tej sferze, które 
uzupełniają działania państw 
członkowskich. Inicjatywa na szczeblu 
Unii w sektorze turystyki niewątpliwie 

(18) Jak stwierdzono w komunikacie 
Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. 
zatytułowanym „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na 
świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”, 
zatwierdzonym przez Radę Europejską 
w konkluzjach z października 2010 r., 
turystyka jest ważnym sektorem unijnej 
gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład, 
odpowiadając za 10% unijnego produktu 
krajowego brutto (PKB) oraz 12% 
całkowitego zatrudnienia, co czyni z niej
trzeci pod względem znaczenia rodzaj 
działalności społeczno-gospodarczej w 
UE, a także dysponuje sporym potencjałem 
rozwoju działalności gospodarczej, gdyż 
funkcjonują w niej głównie MŚP.
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stwarza wartość dodaną, zwłaszcza 
poprzez zapewnienie danych i analiz, 
rozwój transgranicznych strategii 
promocyjnych oraz wymianę najlepszych 
praktyk.

Or. en

Uzasadnienie

Turystyka stanowi istotny element gospodarki Unii, a przedsiębiorstwa z tego sektora 
przyczyniają się znacząco do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Uwzględnienie 
danych podkreśla to znaczenie.

Poprawka 152
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W traktacie lizbońskim uznano 
znaczenie turystyki, przyznając Unii 
określone kompetencje w tej dziedzinie, 
które uzupełniają działania państw 
członkowskich. Sektor ten ma kluczowe 
znaczenie dla rozwoju gospodarczego Unii 
i realizacji celów strategii „Europa 2020”.
W związku z tym turystyka znalazła się 
wśród ogólnych i szczegółowych celów 
programu. Inicjatywa na szczeblu Unii w 
sektorze turystyki stwarza wyraźną 
wartość dodaną, zwłaszcza przez poprawę 
podstawowej wiedzy turystycznej oraz 
przez zapewnienie danych i analiz, rozwój 
transgranicznych strategii promocyjnych 
oraz wymianę najlepszych praktyk.

Or. en

Uzasadnienie

W traktacie lizbońskim uznano znaczenie turystyki, przyznając Unii określone kompetencje w 
tej dziedzinie, a w ramach przedmiotowego programu kompetencje te zostaną wdrożone. W 
związku z tym w tekście należy zamieścić więcej informacji szczegółowych.
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Poprawka 153
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W traktacie lizbońskim uznano 
znaczenie turystyki, przyznając Unii 
określone kompetencje w tej dziedzinie, 
które uzupełniają działania państw 
członkowskich. Sektor ten ma kluczowe 
znaczenie dla rozwoju gospodarczego Unii 
i realizacji celów strategii „Europa 2020”.
W związku z tym turystyka znalazła się 
wśród ogólnych i szczegółowych celów 
programu. Inicjatywa na szczeblu Unii w 
sektorze turystyki stwarza wyraźną 
wartość dodaną, zwłaszcza przez poprawę 
podstawowej wiedzy turystycznej oraz 
przez zapewnienie danych i analiz, rozwój 
transgranicznych strategii promocyjnych 
oraz wymianę najlepszych praktyk.

Or. en

Uzasadnienie

W traktacie lizbońskim uznano znaczenie turystyki, przyznając Unii określone kompetencje w 
tej dziedzinie, a w ramach przedmiotowego programu kompetencje te zostaną wdrożone. W 
związku z tym w tekście należy zamieścić więcej informacji szczegółowych.

Poprawka 154
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Unia Europejska jest 
najpopularniejszym kierunkiem 
turystycznym na świecie, jeżeli chodzi o 
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liczbę osób przyjeżdżających spoza UE, i 
niezbędne jest wzmocnienie tej 
dominującej pozycji przez podjęcie 
wyzwań, które pojawiły się po pierwsze w 
związku ze wzrostem globalnej 
konkurencji oraz ze stale zmieniającym 
się popytem rynkowym, a po drugie w 
związku z koniecznością zapewnienia 
większej i trwalszej zrównoważoności.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. powyżej.

Poprawka 155
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Unia Europejska jest 
najpopularniejszym kierunkiem 
turystycznym na świecie, jeżeli chodzi o 
liczbę osób przyjeżdżających spoza UE, i 
niezbędne jest wzmocnienie tej 
dominującej pozycji przez podjęcie 
wyzwań, które pojawiły się po pierwsze w 
związku ze wzrostem globalnej 
konkurencji oraz ze stale zmieniającym 
się popytem rynkowym, a po drugie w 
związku z koniecznością zapewnienia 
większej i trwalszej zrównoważoności.

Or. en

Uzasadnienie

W traktacie lizbońskim uznano znaczenie turystyki, przyznając Unii określone kompetencje w 
tej dziedzinie, a w ramach przedmiotowego programu kompetencje te zostaną wdrożone. W 
związku z tym w tekście należy zamieścić więcej informacji szczegółowych.
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Poprawka 156
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18c) Turystyka w Europie stoi wobec 
licznych wyzwań, takich jak: światowy 
kryzys gospodarczy, konkurencja ze strony 
innych kierunków turystycznych poza UE, 
a także różnorodność oferty turystycznej, 
konsekwencje zmiany klimatu oraz 
wahania sezonowe w działalności 
turystycznej, przemiany demograficzne w 
Europie, rosnący wpływ technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, a także 
liczne nieprzewidziane okoliczności, które 
okresowo negatywnie wpływają na ten 
sektor. W związku z tym Unia Europejska 
powinna zapewnić turystyce wiodącą 
pozycję.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. powyżej.

Poprawka 157
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18c) Turystyka w Europie stoi wobec 
licznych wyzwań, takich jak: światowy 
kryzys gospodarczy, konkurencja ze strony 
innych kierunków turystycznych poza UE, 
a także różnorodność oferty turystycznej, 
konsekwencje zmiany klimatu oraz 
wahania sezonowe w działalności 
turystycznej, przemiany demograficzne w 
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Europie, rosnący wpływ technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, a także 
liczne nieprzewidziane okoliczności, które 
okresowo negatywnie wpływają na ten 
sektor. W związku z tym Unia Europejska 
powinna zapewnić turystyce wiodącą 
pozycję.

Or. en

Uzasadnienie

W traktacie lizbońskim uznano znaczenie turystyki, przyznając Unii określone kompetencje w 
tej dziedzinie, a w ramach przedmiotowego programu kompetencje te zostaną wdrożone. W 
związku z tym w tekście należy zamieścić więcej informacji szczegółowych.

Poprawka 158
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Program powinien wskazywać 
działania służące wytyczonym celom, 
określać łączną kopertę finansową na 
osiągnięcie tych celów, różne rodzaje 
środków wykonawczych, jak również 
rozwiązania dotyczące monitorowania i 
oceny oraz ochrony interesów finansowych 
Unii.

(19) Program powinien wskazywać 
działania służące wytyczonym celom, 
określać łączną kopertę finansową na 
osiągnięcie tych celów, różne rodzaje 
środków wykonawczych, jak również 
rozwiązania dotyczące monitorowania i 
oceny oraz ochrony interesów finansowych 
Unii. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
monitorowanie instrumentów 
finansowych. Nowy zbiór wskaźników 
skuteczności działania powinien zapewnić 
elastyczność podczas wdrażania takich 
instrumentów finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Elastyczność powinna być kluczowym elementem procesu wdrażania odpowiedniego systemu 
zapewniającego dostęp MŚP do finansowania.
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Poprawka 159
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(20) Program powinien uzupełniać inne 
programy unijne, z zastrzeżeniem, że 
każdy instrument powinien funkcjonować 
według własnych szczególnych procedur. 
W ten sposób nie dojdzie do podwójnego 
finansowania tych samych kosztów 
kwalifikowalnych. W dążeniu do 
uzyskania wartości dodanej i znacznego 
wpływu dzięki finansowaniu UE należy 
zapewnić ścisłe synergie z innymi 
programami unijnymi, zwłaszcza z 
programem „Horyzont 2020”, i z 
funduszami strukturalnymi. Synergie te 
można również tworzyć w oparciu o 
oddolne krajowe i regionalne 
doświadczenia dotyczące udzielania 
wsparcia działaniom MŚP na rzecz 
innowacji i badań, zdobyte przy 
wdrażaniu programów Eureka i 
Eurostars.

Or. en

Poprawka 160
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Program powinien uzupełniać inne 
programy unijne, z zastrzeżeniem, że 
każdy instrument powinien funkcjonować 
według własnych szczególnych procedur. 
W ten sposób nie dojdzie do podwójnego 
finansowania tych samych kosztów 
kwalifikowalnych. W dążeniu do 

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

uzyskania wartości dodanej i znacznego 
wpływu dzięki finansowaniu UE należy 
zapewnić ścisłe synergie programu z 
innymi programami unijnymi, przede 
wszystkim takimi jak „Horyzont 2020”, i z 
funduszami strukturalnymi.

Or. de

Poprawka 161
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Decyzję dotyczącą przyznania MŚP 
wsparcia finansowego powinien 
poprzedzać przejrzysty proces.
Przyznawanie takiego wsparcia i jego 
wypłata powinny odbywać się w sposób 
przejrzysty, niebiurokratyczny i zgodny z 
powszechnymi zasadami.

Or. en

Poprawka 162
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Program powinien być monitorowany 
i poddawany ocenie w celu ewentualnych 
dostosowań.

(25) Program powinien być monitorowany 
i poddawany ocenie w celu ewentualnych 
dostosowań. Należy sporządzać roczne 
sprawozdanie z jego wdrażania, w którym 
przedstawiane będą osiągnięte postępy i 
planowane działania. Sprawozdanie to jest 
przedkładane właściwej komisji 
Parlamentu Europejskiego.
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Poprawka 163
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym ustanawia się program działań 
Unii na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) (zwany dalej 
„programem”), na okres od 1 stycznia 2014 
r. do 31 grudnia 2020 r.

Niniejszym ustanawia się program działań 
Unii na rzecz osiągnięcia równowagi 
gospodarczej i społecznej między 
przedsiębiorstwami różnej wielkości, 
wspierający przede wszystkim tworzenie, 
stabilny wzrost i zrównoważony rozwój 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MMŚP) (zwany 
dalej „programem”), na okres od 1 stycznia 
2014 r. do 31 grudnia 2020 r.

Or. pt

Poprawka 164
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym ustanawia się program działań 
Unii na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) (zwany dalej 
„programem”), na okres od 1 stycznia 2014 
r. do 31 grudnia 2020 r.

Niniejszym ustanawia się program działań 
Unii na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób samozatrudnionych, 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw, przedsiębiorstw 
rzemieślniczych, przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej i wolnych zawodów
(zwany dalej „programem”), na okres od 1 
stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r.

Or. en
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Uzasadnienie

Przedmiotowy program powinien odnosić się do wszystkich MŚP i uwzględniać różnice 
związane z wielkością i rodzajem przedsiębiorstw.

Poprawka 165
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym ustanawia się program działań 
Unii na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) (zwany dalej 
„programem”), na okres od 1 stycznia 2014 
r. do 31 grudnia 2020 r.

Niniejszym ustanawia się program działań 
Unii na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób samozatrudnionych, 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) oraz wolnych 
zawodów (zwany dalej „programem”), na 
okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowy program powinien odnosić się do wszystkich MŚP i uwzględniać różnice 
związane z wielkością przedsiębiorstw.

Poprawka 166
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym ustanawia się program działań 
Unii na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) (zwany dalej 
„programem”), na okres od 1 stycznia 2014 

Niniejszym ustanawia się program działań 
Unii na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), 
mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
rzemieślniczych (zwany dalej 
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r. do 31 grudnia 2020 r. „programem”), na okres od 1 stycznia 2014 
r. do 31 grudnia 2020 r.

Or. es

Uzasadnienie

Program COSME musi obejmować środki stworzone specjalnie dla tego rodzaju 
przedsiębiorstw.

Poprawka 167
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym ustanawia się program działań 
Unii na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) (zwany dalej 
„programem”), na okres od 1 stycznia 2014 
r. do 31 grudnia 2020 r.

Niniejszym ustanawia się program działań 
Unii na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób samozatrudnionych, 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw (zwany dalej 
„programem”), na okres od 1 stycznia 2014 
r. do 31 grudnia 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowy program powinien odnosić się do wszystkich MŚP i uwzględniać różnice 
związane z wielkością przedsiębiorstw.

Poprawka 168
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym ustanawia się program działań 
Unii na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 

Niniejszym ustanawia się program działań 
Unii na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
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uwzględnieniem małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) (zwany dalej 
„programem”), na okres od 1 stycznia 2014 
r. do 31 grudnia 2020 r.

uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) (zwany dalej „programem”), na 
okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2020 r.

Or. ro

Poprawka 169
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym ustanawia się program działań 
Unii na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) (zwany dalej 
„programem”), na okres od 1 stycznia 2014 
r. do 31 grudnia 2020 r.

Niniejszym ustanawia się program działań 
Unii na rzecz konkurencyjności 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) (zwany 
dalej „programem”), na okres od 1 stycznia 
2014 r. do 31 grudnia 2020 r.

Or. de

Poprawka 170
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program przyczynia się do realizacji 
następujących celów ogólnych, z 
uwzględnieniem szczególnych potrzeb 
MŚP na szczeblu europejskim i 
ogólnoświatowym.

1. Program przyczynia się do realizacji 
następujących celów ogólnych:

Or. de
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Poprawka 171
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program przyczynia się do realizacji 
następujących celów ogólnych, z 
uwzględnieniem szczególnych potrzeb 
MŚP na szczeblu europejskim i 
ogólnoświatowym.

1. Program przyczynia się do realizacji 
następujących celów ogólnych, z 
uwzględnieniem szczególnych potrzeb 
europejskich MŚP:

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana poprawki 19 (projekt sprawozdania).

Poprawka 172
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program przyczynia się do realizacji 
następujących celów ogólnych, z 
uwzględnieniem szczególnych potrzeb 
MŚP na szczeblu europejskim i 
ogólnoświatowym.

1. Program przyczynia się do realizacji 
następujących celów ogólnych, z 
uwzględnieniem szczególnych potrzeb 
MŚP w UE i państwach trzecich 
uczestniczących w programie zgodnie z 
art. 5:

Or. sl

Poprawka 173
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program przyczynia się do realizacji 
następujących celów ogólnych, z 
uwzględnieniem szczególnych potrzeb 
MŚP na szczeblu europejskim i 
ogólnoświatowym.

1. Program przyczynia się do realizacji 
następujących celów ogólnych, z 
uwzględnieniem szczególnych potrzeb 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP na szczeblu 
lokalnym, regionalnym, europejskim i 
ogólnoświatowym:

Or. ro

Poprawka 174
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program przyczynia się do realizacji 
następujących celów ogólnych, z 
uwzględnieniem szczególnych potrzeb 
MŚP na szczeblu europejskim i 
ogólnoświatowym.

1. Program przyczynia się do realizacji 
następujących celów ogólnych, z 
uwzględnieniem szczególnych potrzeb 
MŚP w Unii:

Or. en

Poprawka 175
Inês Cristina Zuber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) osiągnięcie równowagi gospodarczej i 
społecznej między przedsiębiorstwami 
różnej wielkości;

Or. pt
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Poprawka 176
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wzmocnienie konkurencyjności i 
trwałości przedsiębiorstw unijnych, w tym 
w sektorze turystyki;

(a) wzmocnienie konkurencyjności i 
trwałości przedsiębiorstw unijnych, w tym 
w sektorze turystyki, biorąc pod uwagę 
znaczny wkład tego sektora w unijny PKB 
i tworzenie miejsc pracy oraz wysoki 
odsetek MŚP w nim funkcjonujących;

Or. en

Poprawka 177
Inês Cristina Zuber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wzmocnienie konkurencyjności i 
trwałości unijnych przedsiębiorstw, w tym 
w sektorze turystyki;

(a) wspieranie tworzenia MMŚP i ochrona 
warunków finansowania, autonomii, 
konkurencyjności i trwałości, które są 
niezbędne do ich solidnego wzrostu i 
długotrwałego rozwoju, w tym w sektorze 
turystyki;

Or. pt

Poprawka 178
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wzmocnienie konkurencyjności i 
trwałości przedsiębiorstw unijnych, w tym 

(a) wzmocnienie konkurencyjności i 
trwałości przedsiębiorstw unijnych;
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w sektorze turystyki;

Or. en

Poprawka 179
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wzmocnienie konkurencyjności i 
trwałości unijnych przedsiębiorstw, w tym 
w sektorze turystyki;

(a) wzmocnienie konkurencyjności i 
trwałości unijnych przedsiębiorstw, w 
szczególności mikroprzedsiębiorstw oraz 
MŚP, w tym w sektorze turystyki;

Or. ro

Poprawka 180
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wzmocnienie konkurencyjności i 
trwałości unijnych przedsiębiorstw, w tym 
w sektorze turystyki;

(a) wzmocnienie konkurencyjności i 
trwałości unijnych MŚP, w tym w sektorze 
turystyki;

Or. de

Poprawka 181
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wzmocnienie konkurencyjności i 
trwałości przedsiębiorstw unijnych, w tym 
w sektorze turystyki;

(a) wzmocnienie konkurencyjności i 
trwałości przedsiębiorstw unijnych;

Or. en

Poprawka 182
Romana Jordan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wzmocnienie konkurencyjności i 
trwałości unijnych przedsiębiorstw, w tym 
w sektorze turystyki;

(a) wzmocnienie konkurencyjności i 
trwałości unijnych przedsiębiorstw;

Or. sl

Poprawka 183
Krišjānis Kariņš

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wzmocnienie konkurencyjności i 
trwałości unijnych przedsiębiorstw, w tym 
w sektorze turystyki;

(a) wzmocnienie konkurencyjności i 
trwałości przedsiębiorstw unijnych;

Or. lv

Poprawka 184
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) zapewnianie MMŚP pełnego dostępu i 
finansowania potrzebnego do utworzenia 
przedsiębiorstwa i jego rozwoju.

Or. pt

Poprawka 185
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) krzewienie kultury przedsiębiorczości 
od poziomu szkoły średniej i wspieranie 
tworzenia, konsolidacji oraz wzrostu MŚP.

Or. it

Uzasadnienie

Celem przedmiotowego programu powinno być wspieranie przedsiębiorstwa na wszystkich 
etapach jego istnienia, w tym na etapie konsolidacji, tj. restrukturyzacji lub konkurencyjnej 
reorganizacji. Kultura przedsiębiorczości powinna być krzewiona już od poziomu szkoły 
średniej, a odpowiednie szkolenia organizowane przede wszystkim w wyższych szkołach 
zawodowych. 

Poprawka 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro



PE491.338v01-00 78/133 AM\905685PL.doc

PL

Poprawka 187
Amalia Sartori

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) wdrożenie zasad programu Small 
Business Act oraz uwzględnianie jego 
priorytetów w strategiach politycznych i 
programach UE;

Or. en

Uzasadnienie

W programie Small Business Act określono 10 zasad oraz przedstawiono zarys działań 
politycznych i legislacyjnych wspierających zdolność MŚP do wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy. Wdrażanie programu Small Business Act przyczynia się do osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020”, a w tekście wniosku nie zamieszczono dalej żadnego odniesienia do 
programu Small Business Act.

Poprawka 188
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) ułatwienie wdrożenia i oceny 
programu Small Business Act oraz 
podjęcia związanych z nim działań 
następczych;

Or. fr

Poprawka 189
Josefa Andrés Barea
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) pobudzenie zrównoważonego rozwoju 
MŚP;

Or. es

Uzasadnienie

Cele ogólne przedmiotowego programu powinny obejmować konkretne odniesienie do 
zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 190
Josefa Andrés Barea

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) stosowanie zasad programu Small 
Business Act oraz uwzględnianie jego 
priorytetów w unijnych strategiach 
politycznych i programach;

Or. es

Poprawka 191
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W kontekście środków na rzecz MŚP i 
wdrażania programu Komisja i państwa 
członkowskie muszą zwrócić szczególną 
uwagę na różnorodne formy, jakie mogą 
przybierać te przedsiębiorstwa.
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Or. fr

Poprawka 192
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W kontekście środków na rzecz MŚP i 
wdrażania programu Komisja i państwa 
członkowskie muszą zwrócić szczególną 
uwagę na różnorodne formy, jakie mogą 
przybierać te przedsiębiorstwa.

Or. fr

Poprawka 193
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) odsetek wzrostu unijnego sektora 
przemysłu w stosunku do całkowitego 
wzrostu produktu krajowego brutto (PKB),

(a) odsetek wzrostu unijnego sektora 
przemysłu i sektora usług związanych z 
przemysłem w stosunku do całkowitego 
wzrostu produktu krajowego brutto (PKB),

Or. it

Uzasadnienie

W ramach programu należy skoncentrować się nie tylko na sektorze przemysłu, lecz również 
na sektorze usług.
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Poprawka 194
Inês Cristina Zuber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) odsetek wzrostu unijnego sektora 
przemysłu w stosunku do całkowitego 
wzrostu produktu krajowego brutto (PKB),

(a) odsetek wzrostu sektora przemysłu 
poszczególnych państw członkowskich i 
unijnego sektora przemysłu w stosunku do 
całkowitego wzrostu produktu krajowego 
brutto (PKB),

Or. pt

Poprawka 195
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) odsetek wzrostu unijnego sektora 
przemysłu w stosunku do całkowitego 
wzrostu produktu krajowego brutto (PKB),

(a) odsetek wzrostu unijnego sektora 
przemysłu i usług w stosunku do 
całkowitego wzrostu produktu krajowego 
brutto (PKB),

Or. ro

Poprawka 196
Inês Cristina Zuber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) zmniejszenie kosztów czynników 
produkcji, takich jak energia, transport i 
komunikacja,

Or. pt
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Poprawka 197
Inês Cristina Zuber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wzrost produkcji unijnej wytwórczej w 
ramach przemysłu ekologicznego,

(b) wzrost produkcji krajowej w 
poszczególnych państwach członkowskich 
i wzrost produkcji unijnej wytwórczej w 
ramach przemysłu ekologicznego, 

Or. pt

Poprawka 198
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wzrost produkcji unijnej wytwórczej w 
ramach przemysłu ekologicznego,

(b) wzrost produkcji unijnej wytwórczej w 
ramach 
przemysłu ekologicznego i dostarczanie
 zrównoważonych pod względem 
środowiskowym produktów i usług,

Or. it

Uzasadnienie

Przemysł ekologiczny jest sektorem, którego głównym rodzajem działalności jest wytwarzanie 
produktów i usług w sposób ograniczający, likwidujący lub naprawiający szkody 
środowiskowe dla wód, powietrza i gleby, bądź im zapobiegający, również pod względem 
takich czynników, jak odpady, hałas i ekosystemy. Obejmuje to technologie, produkty i usługi, 
które ograniczają ryzyko środowiskowe i minimalizują zanieczyszczenie.

Poprawka 199
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wzrost produkcji unijnej wytwórczej w 
ramach przemysłu ekologicznego,

(b) wzrost produkcji unijnej wytwórczej 
przede wszystkim – ale nie wyłącznie – w 
ramach przemysłu ekologicznego,

Or. ro

Poprawka 200
Bendt Bendtsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zmiany obciążeń administracyjnych dla 
MŚP,

(c) ograniczenie obciążeń 
administracyjnych i regulacyjnych dla 
MŚP, a także zmiany liczby MŚP 
rozpoczynających działalność, liczby 
transakcji przeniesienia własności 
przedsiębiorstw oraz liczby bankructw,

Or. en

Poprawka 201
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zmiany obciążeń administracyjnych dla 
MŚP,

(c) zmiany obciążeń administracyjnych i 
regulacyjnych dla MŚP,

Or. en
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Poprawka 202
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zmiany obciążeń administracyjnych dla 
MŚP,

(c) zmiany obciążeń administracyjnych 
zarówno dla nowych, jak i wcześniej 
istniejących MŚP,

Or. en

Poprawka 203
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zmiany obciążeń administracyjnych dla 
MŚP,

(c) zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych dla 
mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP,

Or. ro

Poprawka 204
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zmiany obciążeń administracyjnych dla 
MŚP,

(c) zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych i regulacyjnych dla 
MŚP, 

Or. en
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Poprawka 205
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wdrożenie zasad programu Small 
Business Act oraz uwzględnianie jego 
priorytetów w strategiach politycznych i 
programach UE;

Or. en

Uzasadnienie

Wdrażanie programu Small Business Act przyczynia się do osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020”, a w tekście wniosku nie zamieszczono dalej żadnego odniesienia do 
programu Small Business Act.

Poprawka 206
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) zwiększenie poziomu inwestycji w 
czyste technologie,

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie ze strategią „Europa 2020”.

Poprawka 207
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) uproszczenie ram ustawodawczych,

Or. it

Poprawka 208
Inês Cristina Zuber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(d) wzrost MMŚP w kategoriach wartości 
dodanej, liczby zatrudnionych i umów o 
pracę na czas nieokreślony, 

Or. pt

Poprawka 209
Vicky Ford, Konrad Szymański

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(d) wzrost MŚP,

Or. en

Poprawka 210
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) różnica między liczbą nowo 
tworzonych MŚP a już istniejących,

Or. en

Poprawka 211
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) wspieranie tworzenia klastrów MŚP i 
zwiększania przez nie wielkości,

Or. it

Uzasadnienie

Należy wspierać tworzenie klastrów MŚP i zwiększanie przez nie wielkości tam, gdzie może to 
mieć wartość dodaną dla konkurencyjności.

Poprawka 212
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) wskaźnik rotacji MŚP. skreślona

Or. en

Poprawka 213
Silvia-Adriana Ţicău



PE491.338v01-00 88/133 AM\905685PL.doc

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw 
oraz MŚP,

Or. ro

Poprawka 214
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) wzrost konkurencyjności MŚP w Unii 
w porównaniu z konkurencyjnością MŚP 
głównych konkurentów,

Or. en

Poprawka 215
Konrad Szymański, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(eb) wzrost transgranicznego obrotu MŚP
w Unii i poza jej granicami,

Or. en

Poprawka 216
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Program przyczynia się do 
zrównoważonego rozwoju sektorów 
przemysłu w państwach członkowskich 
oraz do tworzenia gospodarczej i 
społecznej równowagi między 
przedsiębiorstwami różnych rozmiarów, 
sprzyjając tworzeniu MMŚP i chroniąc 
warunki finansowania, konkurencyjność i 
trwałość, które są niezbędne do ich 
inteligentnego i solidnego wzrostu oraz 
długotrwałego rozwoju, gwarantując 
MMŚP pełny dostęp i finansowanie 
potrzebne do utworzenia przedsiębiorstwa 
i jego rozwoju, co jednocześnie ma 
znaczny wkład pod względem 
zatrudnienia. 

Or. pt

Poprawka 217
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) poprawa ramowych warunków 
konkurencyjności i trwałej działalności 
unijnych przedsiębiorstw, w tym w 
sektorze turystyki;

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

Or. en

Poprawka 218
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera -a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) zmniejszenie obecnego braku 
równowagi gospodarczej między 
przedsiębiorstwami różnej wielkości;

Or. pt

Poprawka 219
Mario Pirillo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) poprawa ramowych warunków 
konkurencyjności i trwałej działalności 
unijnych przedsiębiorstw, w tym w 
sektorze turystyki;

(a) poprawa ramowych warunków 
konkurencyjności i trwałej działalności 
unijnych przedsiębiorstw;

Or. it

Poprawka 220
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) poprawa ramowych warunków 
konkurencyjności i trwałej działalności 
unijnych przedsiębiorstw, w tym w 
sektorze turystyki;

(a) poprawa ramowych warunków 
konkurencyjności i trwałej działalności 
unijnych przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 221
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) poprawa ramowych warunków 
konkurencyjności i trwałej działalności 
unijnych przedsiębiorstw, w tym w 
sektorze turystyki;

(a) poprawa ramowych warunków 
konkurencyjności, dostępu do rynku i 
trwałej działalności unijnych 
przedsiębiorstw, w tym w sektorze 
turystyki, sektorze dziedzictwa 
kulturowego, sektorze kreatywnym oraz 
sektorze sztuki i rzemiosła;

Or. en

Poprawka 222
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) poprawa ramowych warunków 
konkurencyjności i trwałej działalności 
unijnych przedsiębiorstw, w tym w 
sektorze turystyki;

(a) poprawa ramowych warunków 
konkurencyjności i trwałej działalności 
unijnych przedsiębiorstw, w tym w 
sektorze turystyki, biorąc pod uwagę 
znaczny wkład tego sektora w unijny PKB 
i tworzenie miejsc pracy oraz wysoki 
odsetek MŚP w nim funkcjonujących;

Or. en

Poprawka 223
Krišjānis Kariņš

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) poprawa ramowych warunków 
konkurencyjności i trwałej działalności 
unijnych przedsiębiorstw, w tym w 

(a) poprawa ramowych warunków 
konkurencyjności i trwałej działalności 
unijnych przedsiębiorstw w takich 
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sektorze turystyki; sektorach, jak np. turystyka, budowa 
maszyn, przetwórstwo drewna, 
przetwórstwo żywności itp.;

Or. lv

Poprawka 224
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) poprawa ramowych warunków 
konkurencyjności i trwałej działalności 
unijnych przedsiębiorstw, w tym w 
sektorze turystyki;

(a) poprawa ramowych warunków 
konkurencyjności i trwałej działalności 
unijnych przedsiębiorstw, w szczególności 
mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP, w tym w 
sektorze turystyki;

Or. ro

Poprawka 225
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) poprawa ramowych warunków 
konkurencyjności i trwałej działalności 
unijnych przedsiębiorstw, w tym w 
sektorze turystyki;

(a) poprawa ramowych warunków 
konkurencyjności i trwałej działalności 
unijnych MŚP, w tym w sektorze turystyki;

Or. de

Poprawka 226
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) wspieranie innowacyjności w 
przedsiębiorstwach w celu dostosowania 
się do niskoemisyjnej, odpornej na zmianę 
klimatu oraz energo- i zasobooszczędnej 
gospodarki, a także przejścia na nią;

Or. en

Poprawka 227
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) zwiększanie podstawowej roli MMŚP 
pod względem ich wymiaru społecznego, a 
w szczególności zachęcanie ich do 
tworzenia miejsc pracy z uprawnieniami;

Or. pt

Poprawka 228
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) zwiększanie atrakcyjności i 
zrównoważonego charakteru 
przedsiębiorstw z sektora turystyki;

Or. it

Poprawka 229
Ioan Enciu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 230
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) poprawa dostępu do usług z zakresu 
doradztwa;

Or. de

Poprawka 231
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ab) promowanie przedsiębiorczości i 
kultury przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 232
Inês Cristina Zuber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) promowanie przedsiębiorczości, 
zwłaszcza wśród konkretnych grup 
docelowych, zgodnie z potrzebami 
określonymi przez poszczególne państwa 
członkowskie;

Or. pt

Poprawka 233
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) promowanie przedsiębiorczości, 
zwłaszcza wśród konkretnych grup 
docelowych, tj. przedsiębiorców-kobiet i 
młodych przedsiębiorców;

Or. en

Poprawka 234
Bendt Bendtsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) promowanie przedsiębiorczości i 
kultury przedsiębiorczości;

Or. en
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Poprawka 235
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) promowanie przedsiębiorczości i 
kultury przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 236
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) promowanie przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 237
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) promowanie przedsiębiorczości, 
zwłaszcza wśród konkretnych grup 
docelowych, ukierunkowane na 
ułatwianie przenoszenia własności 
przedsiębiorstw;

Or. de
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Poprawka 238
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(c) poprawa dostępu do rynków, zwłaszcza 
wewnątrz Unii, jak również na szczeblu 
światowym;

Or. en

Poprawka 239
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 240
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 241
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) poprawa dostępu do rynków wewnątrz 
Unii oraz na świecie.

(d) poprawa ramowych warunków 
konkurencyjności i trwałości unijnych 
przedsiębiorstw, szczególnie MŚP we 
wszystkich sektorach, w tym także w 
sektorze turystyki;

Or. en

Poprawka 242
Ioan Enciu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) poprawa dostępu do rynków wewnątrz 
Unii oraz na świecie.

(d) poprawa dostępu do rynków, zwłaszcza 
wewnątrz Unii, jak również na szczeblu 
światowym.

Or. en

Poprawka 243
Bendt Bendtsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) poprawa dostępu do rynków wewnątrz 
Unii oraz na świecie.

(d) poprawa dostępu do rynków wewnątrz 
Unii, jak również na szczeblu światowym.

Or. en
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Poprawka 244
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) poprawa dostępu do rynków wewnątrz 
Unii oraz na świecie.

(d) poprawa dostępu mikroprzedsiębiorstw 
oraz MŚP do rynków wewnątrz Unii oraz 
na świecie.

Or. ro

Poprawka 245
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) poprawa dostępu do rynków poprzez 
promowanie dostosowania europejskich 
norm i regulacji do potrzeb i sytuacji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 246
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) poprawa dostępu do rynków poprzez 
promowanie dostosowania europejskich 
norm i regulacji do potrzeb i sytuacji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
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przedsiębiorstw;

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać trzy konkretne cele wymienione w poprawkach. Dostęp i dostosowanie do norm 
oraz przenoszenie własności przedsiębiorstw stanowią jedną z dziesięciu zasad określonych w 
programie Small Business Act.

Poprawka 247
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) wspieranie i konsolidowanie rozwoju 
europejskiego przemysłu o wysokiej 
jakości oraz tworzenia „europejskiego 
znaku jakości” jako symbolu 
doskonałości;

Or. en

Poprawka 248
Henri Weber, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) wspieranie programów 
ukierunkowanych na umożliwianie MŚP, 
a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwom, 
korzystania z usług wsparcia, a także na 
zachęcanie ich do tego;

Or. fr
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Poprawka 249
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) ułatwienie dostępu MŚP do usług z 
zakresu doradztwa;

Or. es

Poprawka 250
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) sprzyjanie uwzględnianiu sektora 
kreatywnego, innowacji w zakresie 
wzornictwa, dziedzictwa kulturowego, 
sztuki tradycyjnej i akademickiej oraz 
rzemiosła w ramach rynku w celu 
zapewnienia ich uznawania;

Or. en

Poprawka 251
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) poprawa dostępu do usług z zakresu 
doradztwa i promowanie wsparcia dla 
MŚP ze szczególnym naciskiem na 
mikroprzedsiębiorstwa i małe 
przedsiębiorstwa;
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Or. en

Poprawka 252
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) poprawa dostępu do usług z zakresu 
doradztwa i promowanie wsparcia dla 
MŚP ze szczególnym naciskiem na 
mikroprzedsiębiorstwa i małe 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 253
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(dc) ułatwianie przenoszenia własności 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 254
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(dc) ułatwianie przenoszenia własności 
przedsiębiorstw;
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Or. en

Poprawka 255
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(dd) wspieranie roli i działań organizacji 
pośredniczących MŚP;

Or. en

Poprawka 256
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Działania objęte zakresem celów 
szczegółowych przyczyniają się do 
wdrożenia programu Small Business Act 
w celu:
(a) poprawy dostępu do rynków poprzez 
promowanie dostosowania europejskich 
norm i regulacji do potrzeb i sytuacji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
przedsiębiorstw;
(b) poprawy dostępu do usług z zakresu 
doradztwa i promowania wsparcia dla 
MŚP ze szczególnym naciskiem na 
mikroprzedsiębiorstwa i małe 
przedsiębiorstwa;
(c) ułatwienia przenoszenia własności 
przedsiębiorstw;
(d) wspierania roli i działań organizacji 
pośredniczących MŚP.
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Or. en

Uzasadnienie

Dostęp i dostosowanie do norm oraz przenoszenie własności przedsiębiorstw stanowią jedną 
z dziesięciu zasad określonych w programie Small Business Act – dostęp do usług z zakresu 
doradztwa może stanowić dodatkowe działanie lub cel.

Poprawka 257
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Działania objęte zakresem celów 
szczegółowych przyczyniają się do 
wdrożenia komunikatu Komisji pt. 
„»Najpierw myśl na małą skalę« –
Program »Small Business Act« dla 
Europy”.1

_______________
.1 COM(2008) 394.

Or. en

Poprawka 258
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W toku realizacji programu 
promowana będzie wiedza o konieczności 
dostosowania się przez przedsiębiorstwa 
do niskoemisyjnej, odpornej na zmiany 
klimatu, energo- i zasobooszczędnej 
gospodarki.

skreślony
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Or. en

Poprawka 259
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W toku realizacji programu promowana 
będzie wiedza o konieczności 
dostosowania się przez przedsiębiorstwa 
do niskoemisyjnej, odpornej na zmiany 
klimatu, energo- i zasobooszczędnej 
gospodarki.

2. W toku planowania i realizacji 
programu promowana będzie wiedza o 
konieczności dostosowania się przez 
przedsiębiorstwa do niskoemisyjnej, 
odpornej na zmiany klimatu, energo- i 
zasobooszczędnej gospodarki.

Or. en

Poprawka 260
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W toku realizacji programu promowana 
będzie wiedza o konieczności 
dostosowania się przez przedsiębiorstwa 
do niskoemisyjnej, odpornej na zmiany 
klimatu, energo- i zasobooszczędnej 
gospodarki.

2. W toku realizacji programu promowana 
będzie wiedza o konieczności 
dostosowania się przez przedsiębiorstwa 
do społeczeństwa informacyjnego oraz do 
niskoemisyjnej, odpornej na zmiany 
klimatu, energo- i zasobooszczędnej 
gospodarki.

Or. ro

Poprawka 261
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki przydzielone na wdrożenie 
programu wynoszą 2,522 mld EUR, z 
czego około 1,4 mld EUR przeznacza się 
na instrumenty finansowe.

1. Środki przydzielone na wdrożenie 
programu wynoszą około 0,5% 
wieloletnich ram finansowych, a co 
najmniej 60% tej kwoty przeznacza się na 
instrumenty finansowe.

Or. it

Uzasadnienie

Ostateczna kwota zostanie przydzielona w zależności od wyników negocjacji w sprawie 
wieloletnich ram finansowych. Aby program mógł być skuteczny, musi dysponować budżetem 
w wysokości co najmniej 0,5% wieloletnich ram finansowych, a co najmniej 60% tego 
budżetu musi być wykorzystywana na udzielanie wsparcia finansowego MŚP.

Poprawka 262
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki przydzielone na wdrożenie 
programu wynoszą 2,522 mld EUR, z 
czego około 1,4 mld EUR przeznacza się 
na instrumenty finansowe.

1. Środki przydzielone na wdrożenie 
programu wynoszą 2,522 mld EUR, z 
czego co najmniej 1,4 mld EUR 
przeznacza się na instrumenty finansowe.

Or. en

Poprawka 263
Konrad Szymański, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki przydzielone na wdrożenie 
programu wynoszą 2,522 mld EUR, z 
czego około 1,4 mld EUR przeznacza się 

1. Środki przydzielone na wdrożenie 
programu wynoszą [2,522 mld EUR], z 
czego co najmniej [1,4 mld EUR/55,5%]
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na instrumenty finansowe. przeznacza się na instrumenty finansowe.

Or. en

Poprawka 264
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki przydzielone na wdrożenie 
programu wynoszą 2,522 mld EUR, z 
czego około 1,4 mld EUR przeznacza się 
na instrumenty finansowe.

1. Środki przydzielone na wdrożenie 
programu wynoszą [2,522 mld EUR], z 
czego około 65% przeznacza się na 
instrumenty finansowe.

Or. en

Poprawka 265
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki przydzielone na wdrożenie 
programu wynoszą 2,522 mld EUR, z 
czego około 1,4 mld EUR przeznacza się 
na instrumenty finansowe.

1. Środki przydzielone na wdrożenie 
programu wynoszą 2,522 mld EUR, z 
czego co najmniej [1,4 mld EUR/55,5%]
przeznacza się na instrumenty finansowe.

Or. sl

Poprawka 266
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kopertę finansową utworzoną na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
można również wykorzystać do pokrycia 
wydatków związanych z pracami w 
zakresie przygotowania, monitorowania, 
kontroli, audytu i oceny, które są 
niezbędne do zarządzania programem 
i osiągania jego celów; są to w 
szczególności wydatki poniesione z tytułu 
badań, spotkań ekspertów, działań 
informacyjnych i komunikacyjnych, 
obejmujących między innymi 
komunikowanie korporacyjne priorytetów 
politycznych Unii, w zakresie, w jakim są 
one związane o ogólnymi celami 
programu, wydatki związane z sieciami 
informatycznymi służącymi wymianie i 
przetwarzaniu informacji, wraz 
z wszelkimi innymi wydatkami na pomoc 
techniczną i administracyjną poniesionymi 
przez Komisję w związku z zarządzaniem 
programem.

2. Kopertę finansową utworzoną na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
można również wykorzystać do pokrycia 
wydatków związanych z pracami w 
zakresie przygotowania, monitorowania, 
kontroli, audytu i oceny, które są 
niezbędne do zarządzania programem 
i osiągania jego celów; są to w 
szczególności wydatki poniesione z tytułu 
badań, spotkań ekspertów, działań 
informacyjnych i komunikacyjnych, 
obejmujących między innymi 
komunikowanie korporacyjne priorytetów 
politycznych Unii, w zakresie, w jakim są 
one związane o ogólnymi celami 
programu, wydatki związane z sieciami 
informatycznymi służącymi wymianie i 
przetwarzaniu informacji, wraz 
z wszelkimi innymi wydatkami na pomoc 
techniczną i administracyjną poniesionymi 
przez Komisję w związku z zarządzaniem 
programem. Wydatki te nie powinny 
przekraczać 5% wartości koperty 
finansowej.

Or. ro

Poprawka 267
Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnictwo państw trzecich Uczestnictwo krajów i terytoriów 
zamorskich oraz państw trzecich

Or. fr
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Poprawka 268
Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) kraje i terytoria zamorskie, o których 
mowa w decyzji [decyzja Rady 
2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. 
w sprawie stowarzyszenia krajów i 
terytoriów zamorskich ze Wspólnotą 
Europejską, zmieniona decyzją Rady 
2007/249/WE z dnia 19 marca 2007 r.];

Or. fr

Poprawka 269
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania służące poprawie ramowych 
warunków dla konkurencyjności oraz 
trwałości przedsiębiorstw unijnych

Działania służące poprawie ramowych 
warunków dla konkurencyjności oraz 
trwałości przedsiębiorstw unijnych, w 
szczególności mikroprzedsiębiorstw oraz 
MŚP

Or. ro

Poprawka 270
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wspiera działania służące 
poprawie i wzmocnieniu konkurencyjności 

1. Komisja wspiera działania służące 
poprawie i wzmocnieniu konkurencyjności 
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oraz zrównoważeniu przedsiębiorstw Unii, 
zwłaszcza MŚP, mając na celu zwiększenie 
skuteczności, spójności i zbliżenia 
krajowych kierunków polityki 
promujących konkurencyjność, trwałość 
oraz wzrost przedsiębiorstw w Europie.

oraz zrównoważeniu przedsiębiorstw Unii, 
zwłaszcza MŚP, mając na celu zwiększenie 
skuteczności, spójności i zbliżenia 
krajowych kierunków polityki 
promujących konkurencyjność i 
konsolidację, trwałość oraz wzrost 
przedsiębiorstw w Europie, ze szczególnym 
uwzględnieniem tworzenia 
przedsiębiorstw w innowacyjnych 
sektorach o dużym potencjale rozwoju, a 
także poprzez utworzenie znaku 
pochodzenia („Wyprodukowano w ...”).

Or. it

Uzasadnienie

W przedmiotowym rozporządzeniu należy przewidzieć udzielanie wsparcia dla 
przedsiębiorstw na wszystkich etapach ich istnienia, w tym na etapie konsolidacji, tj. 
restrukturyzacji lub konkurencyjnej reorganizacji.

Poprawka 271
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wspiera działania służące 
poprawie i wzmocnieniu konkurencyjności 
oraz zrównoważeniu przedsiębiorstw Unii, 
zwłaszcza MŚP, mając na celu zwiększenie 
skuteczności, spójności i zbliżenia 
krajowych kierunków polityki 
promujących konkurencyjność, trwałość 
oraz wzrost przedsiębiorstw w Europie.

1. Komisja wspiera działania służące 
poprawie i wzmocnieniu warunków 
finansowania, autonomii, 
konkurencyjności oraz zrównoważeniu, 
które są niezbędne do solidnego wzrostu i 
długotrwałego rozwoju unijnych MMŚP, 
mając na celu zwiększenie skuteczności, 
spójności i zbliżenia krajowych kierunków 
polityki promujących i rozwijających 
równowagę gospodarczą w otoczeniu 
biznesowym w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Or. pt
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Poprawka 272
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wspiera działania służące 
poprawie i wzmocnieniu konkurencyjności 
oraz zrównoważeniu przedsiębiorstw Unii, 
zwłaszcza MŚP, mając na celu zwiększenie 
skuteczności, spójności i zbliżenia 
krajowych kierunków polityki 
promujących konkurencyjność, trwałość 
oraz wzrost przedsiębiorstw w Europie.

1. Komisja wspiera działania służące 
poprawie i wzmocnieniu konkurencyjności 
oraz zrównoważeniu MŚP, mając na celu 
zwiększenie skuteczności, spójności i 
zbliżenia krajowych kierunków polityki 
promujących konkurencyjność, trwałość 
oraz wzrost przedsiębiorstw w Europie.

Or. de

Poprawka 273
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wspiera działania służące 
poprawie i wzmocnieniu konkurencyjności 
oraz zrównoważeniu przedsiębiorstw Unii,
zwłaszcza MŚP, mając na celu zwiększenie 
skuteczności, spójności i zbliżenia 
krajowych kierunków polityki 
promujących konkurencyjność, trwałość 
oraz wzrost przedsiębiorstw w Europie.

1. Komisja wspiera działania służące 
poprawie i wzmocnieniu konkurencyjności 
oraz zrównoważeniu przedsiębiorstw Unii,
w szczególności MŚP, mając na celu 
zwiększenie skuteczności, spójności i 
zbliżenia krajowych kierunków polityki 
promujących konkurencyjność, trwałość 
oraz wzrost przedsiębiorstw w Europie.

Or. en

Poprawka 274
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wspiera działania służące 
poprawie i wzmocnieniu konkurencyjności 
oraz zrównoważeniu przedsiębiorstw Unii, 
zwłaszcza MŚP, mając na celu zwiększenie 
skuteczności, spójności i zbliżenia 
krajowych kierunków polityki 
promujących konkurencyjność, trwałość 
oraz wzrost przedsiębiorstw w Europie.

1. Komisja wspiera działania służące 
poprawie i wzmocnieniu konkurencyjności 
oraz zrównoważeniu przedsiębiorstw Unii, 
zwłaszcza MŚP, mając na celu zwiększenie 
skuteczności, spójności i zbliżenia 
lokalnych, regionalnych i krajowych 
kierunków polityki promujących 
konkurencyjność, trwałość oraz wzrost 
przedsiębiorstw w Europie, w tym w 
sektorze turystyki.

Or. fr

Poprawka 275
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wspiera działania służące 
poprawie i wzmocnieniu konkurencyjności 
oraz zrównoważeniu przedsiębiorstw Unii, 
zwłaszcza MŚP, mając na celu zwiększenie 
skuteczności, spójności i zbliżenia 
krajowych kierunków polityki 
promujących konkurencyjność, trwałość 
oraz wzrost przedsiębiorstw w Europie.

1. Komisja wspiera działania służące 
poprawie i wzmocnieniu konkurencyjności 
oraz zrównoważeniu przedsiębiorstw Unii, 
zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw oraz 
MŚP, mając na celu zwiększenie 
skuteczności, spójności i zbliżenia 
krajowych kierunków polityki 
promujących konkurencyjność, trwałość 
oraz wzrost przedsiębiorstw w Europie.

Or. ro

Poprawka 276
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może wspierać działania 
służące rozwojowi nowych strategii 
konkurencyjności. Takie działania mogą 
obejmować:

2. Komisja wspiera działania służące 
rozwojowi nowych strategii mających na 
celu zapewnienie konkurencyjności i 
ciągłego rozwoju przedsiębiorstw, a także 
działania ułatwiające wdrażanie 
programu Small Business Act. Takie 
działania mogą obejmować:

Or. fr

Poprawka 277
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może wspierać działania 
służące rozwojowi nowych strategii 
konkurencyjności. Takie działania mogą 
obejmować:

2. Komisja może wspierać działania 
służące rozwojowi nowych strategii 
konkurencyjności w ramach środków 
służących rozwinięciu warunków 
finansowania, które są niezbędne do 
zapewnienia solidnego wzrostu i 
długotrwałego rozwoju MMŚP. Takie 
działania mogą obejmować:

Or. pt

Poprawka 278
Henri Weber, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może wspierać działania 
służące rozwojowi nowych strategii 
konkurencyjności. Takie działania mogą 
obejmować:

2. Komisja wspiera działania służące 
rozwojowi nowych strategii mających na 
celu zapewnienie konkurencyjności i 
ciągłego rozwoju przedsiębiorstw, a także 
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działania ułatwiające wdrażanie 
programu Small Business Act. Takie 
działania mogą obejmować:

Or. fr

Poprawka 279
Inês Cristina Zuber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) środki służące poprawie projektów, 
realizacji i oceny kierunków polityki 
wpływających na wzrost i zrównoważony 
rozwój MMŚP, jak również ich trudny 
dostęp do rynków, konkurencyjność i 
nieuczciwą konkurencję spowodowaną 
udziałem w rynku należącym do dużych 
grup gospodarczych, co zagraża trwałości 
i istnieniu MMŚP, w tym odporności na 
sytuacje kryzysowe, oraz zapewnieniu 
rozwoju odpowiedniej infrastruktury, 
światowej klasy klastrów oraz sieci 
biznesowych, warunków ramowych i 
rozwoju trwałych produktów, usług i 
procesów; 

Or. pt

Poprawka 280
Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) środki służące ulepszeniu projektów, 
realizacji i oceny kierunków polityki 
wpływających na konkurencyjność i 
trwałość przedsiębiorstw, w tym odporność 

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

na sytuacje kryzysowe, oraz zapewnieniu 
rozwoju odpowiedniej infrastruktury, 
światowej klasy klastrów oraz sieci 
biznesowych, zapewnieniu współpracy 
między europejskimi klastrami 
konkurencyjności oraz zwiększeniu 
atrakcyjności, a także określeniu 
warunków ramowych i rozwoju trwałych 
produktów, usług i procesów, jak również 
udzielaniu wsparcia w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawka 281
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Należy podkreślić strategiczne znaczenie logistyki, będącej najważniejszym aspektem 
konkurencyjności, związanym z rozwojem infrastruktury.

Poprawka 282
Konrad Szymański, Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) środki służące ulepszeniu projektów, 
realizacji i oceny kierunków polityki 
wpływających na konkurencyjność i 
trwałość przedsiębiorstw, wymianie 
najlepszych praktyk w zakresie warunków 
ramowych oraz zarządzania światowej 
klasy klastrami oraz sieciami 
biznesowymi, a także zachęcaniu do 
transnarodowej współpracy między 
klastrami i promowaniu rozwoju trwałych
produktów, usług i procesów;

Or. en

Poprawka 283
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 284
Vasilica Viorica Dăncilă
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 285
Inês Cristina Zuber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) środki służące ochronie 
przedsiębiorstw w czasach kryzysu lub 
przedsiębiorstw, którym grozi likwidacja, 
w szczególności MMŚP, w poszczególnych 
państwach członkowskich, w tym 
konkretne programy i środki 
interwencyjne, w szczególności w obszarze 
handlu lokalnego, budownictwa 
cywilnego, sektora włókienniczego i 
sektora metalowego;

Or. pt

Poprawka 286
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) środki promujące konkurencyjność i 
trwałą działalność unijnych MŚP w 
sektorze turystyki m.in. poprzez 
promowanie współpracy między 
państwami członkowskimi polegającej na 
wymianie najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 287
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) działania wspierające i wzmacniające 
rolę organizacji reprezentujących MŚP 
polegającą na wspieraniu i świadczeniu 
usług z zakresu doradztwa MŚP;

Or. en

Poprawka 288
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) środki zachęcające do współpracy w 
tworzeniu polityki oraz do wymiany 
dobrych praktyk między państwami 
członkowskimi, innymi państwami 
uczestniczącymi w programie oraz 
głównymi konkurentami Unii, jak również 
środki ukierunkowane na międzynarodowe 
aspekty polityki konkurencyjności;

(b) środki zachęcające do współpracy w 
tworzeniu polityki oraz do wymiany 
dobrych praktyk między państwami 
członkowskimi, innymi państwami 
uczestniczącymi w programie oraz 
głównymi konkurentami Unii, jak również 
środki ukierunkowane na międzynarodowe 
aspekty polityki konkurencyjności, 
dotyczące również mechanizmów 
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odnoszących się do ochrony przed 
przywozem towarów po cenach 
dumpingowych z krajów, które nie należą 
do Wspólnoty Europejskiej;

Or. it

Uzasadnienie

W przedmiotowym rozporządzeniu należy przewidzieć mechanizmy chroniące europejskie 
MŚP przed nieuczciwą konkurencją ze strony krajów, które nie należą do UE, oczywiście 
zgodnie z prawodawstwem w zakresie konkurencji i wolnego handlu.

Poprawka 289
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) środki zachęcające do współpracy w 
tworzeniu polityki oraz do wymiany 
dobrych praktyk między państwami 
członkowskimi, innymi państwami 
uczestniczącymi w programie oraz 
głównymi konkurentami Unii, jak również 
środki ukierunkowane na 
międzynarodowe aspekty polityki 
konkurencyjności;

(b) środki zachęcające do współpracy w 
tworzeniu polityki oraz do wymiany 
dobrych praktyk między państwami 
członkowskimi, innymi państwami 
uczestniczącymi w programie oraz 
głównymi światowymi partnerami 
handlowymi Unii;

Or. en

Poprawka 290
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) środki mające na celu poprawę
warunków ramowych, w szczególności dla 
MŚP, poprzez zmniejszenie obciążenia 



PE491.338v01-00 120/133 AM\905685PL.doc

PL

administracyjnego. Takie środki mogę 
obejmować m.in.:
– wyznaczanie jakościowych i ilościowych 
celów zmniejszenia obciążeń netto w 
oparciu o obowiązujące prawodawstwo, a 
także nowe akty prawne, które wejdą w 
życie po wyznaczeniu danego celu,
– tworzenie niezależnych grup ekspertów 
udzielających Komisji porad dotyczących 
zmniejszania obciążeń administracyjnych 
wynikających z prawodawstwa Unii,
– udzielanie informacji i wymiana
najlepszych praktyk związanych z 
transponowaniem prawodawstwa UE do 
prawa krajowego, w tym systematyczne 
stosowanie testu MŚP;

Or. en

Poprawka 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) środki mające na celu zachęcanie do 
współpracy w zakresie wymiany 
najlepszych praktyk przez zainteresowane 
podmioty;

Or. en

Poprawka 292
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) wsparcie w zakresie wymiany 
najlepszych praktyk, współpracy i 
dzielenia się informacjami przez 
organizacje reprezentujące MŚP;

Or. en

Poprawka 293
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wsparcie w rozwoju polityki na rzecz 
MŚP oraz współpracy pomiędzy 
decydentami politycznymi, w dążeniu w 
szczególności do ułatwienia dostępu MŚP 
do programów oraz środków.

(c) wsparcie w rozwoju polityki na rzecz 
mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP oraz 
współpracy pomiędzy decydentami 
politycznymi, w dążeniu w szczególności 
do ułatwienia dostępu 
mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP do 
programów oraz środków.

Or. ro

Poprawka 294
Inês Cristina Zuber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wsparcie w rozwoju polityki na rzecz 
MŚP oraz współpracy pomiędzy 
decydentami politycznymi, w dążeniu w 
szczególności do ułatwienia dostępu MŚP 
do programów oraz środków.

(c) wsparcie w rozwoju polityki na rzecz 
MMŚP oraz współpracy pomiędzy 
decydentami politycznymi, w dążeniu do 
dopilnowania tego, by wspólnotowe środki 
były w sposób oczywisty przekazywane 
MMŚP i przez nie przyjmowane, a w 
szczególności w dążeniu do ułatwienia 
dostępu MMŚP do programów oraz 
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środków.

Or. pt

Poprawka 295
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wsparcie w rozwoju polityki na rzecz 
MŚP oraz współpracy pomiędzy 
decydentami politycznymi, w dążeniu w 
szczególności do ułatwienia dostępu MŚP 
do programów oraz środków.

(c) wsparcie w rozwoju polityki na rzecz 
MŚP w ścisłej współpracy ze 
stowarzyszeniami reprezentującymi MŚP, 
oraz współpracy pomiędzy decydentami 
politycznymi, w dążeniu w szczególności 
do ułatwienia dostępu MŚP do programów 
oraz środków.

Or. de

Poprawka 296
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wsparcie w rozwoju polityki na rzecz 
MŚP oraz współpracy pomiędzy 
decydentami politycznymi, w dążeniu w 
szczególności do ułatwienia dostępu MŚP 
do programów oraz środków.

(c) wsparcie w rozwoju polityki na rzecz 
MŚP oraz współpracy pomiędzy 
decydentami politycznymi oraz między 
decydentami politycznymi a organizacjami 
zrzeszającymi MŚP, w dążeniu w 
szczególności do ułatwienia dostępu MŚP 
do programów oraz środków.

Or. fr

Poprawka 297
Kent Johansson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wsparcie w rozwoju polityki na rzecz 
MŚP oraz współpracy pomiędzy 
decydentami politycznymi, w dążeniu w 
szczególności do ułatwienia dostępu MŚP 
do programów oraz środków.

(c) wsparcie w rozwoju polityki na rzecz 
MŚP oraz współpracy pomiędzy 
decydentami politycznymi, 
społeczeństwem obywatelskim i sektorem 
biznesowym w dążeniu w szczególności do 
ułatwienia dostępu MŚP do programów 
oraz środków.

Or. en

Poprawka 298
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wsparcie w rozwoju polityki na rzecz 
MŚP oraz współpracy pomiędzy 
decydentami politycznymi, w dążeniu w 
szczególności do ułatwienia dostępu MŚP 
do programów oraz środków.

(c) wsparcie w rozwoju polityki na rzecz 
MŚP oraz współpracy pomiędzy 
decydentami politycznymi, w dążeniu w 
szczególności do ułatwienia dostępu MŚP 
do programów oraz środków, zgodnie z 
zasadami określonymi w programie Small 
Business Act i ze szczególnym 
uwzględnieniem roli, jaką mogą odegrać 
władze lokalne.

Or. it

Uzasadnienie

Należy uwzględnić małe przedsiębiorstwa i podstawowe zasady określone w programie Small 
Business Act, a zwłaszcza zasadę „najpierw myśl na małą skalę”. Należy ponadto angażować 
lokalne władze, biorąc pod uwagę to, że znają one lokalne MŚP i ich potrzeby.

Poprawka 299
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wsparcie w rozwoju polityki na rzecz 
MŚP oraz współpracy pomiędzy 
decydentami politycznymi, w dążeniu w 
szczególności do ułatwienia dostępu MŚP 
do programów oraz środków.

(c) wsparcie w rozwoju polityki na rzecz 
MŚP oraz współpracy pomiędzy 
decydentami politycznymi, w dążeniu w 
szczególności do ułatwienia dostępu MŚP 
do programów oraz środków na szczeblu 
europejskim, regionalnym i krajowym, w 
tym do programu „Horyzont 2020” i 
funduszy strukturalnych.

Or. en

Poprawka 300
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) środki promujące konkurencyjność i 
trwałe działanie MŚP w sektorze turystyki 
poprzez zachęcanie do tworzenia 
otoczenia sprzyjającego rozwojowi 
przedsiębiorstw w tym sektorze oraz 
poprzez promowanie współpracy między 
państwami członkowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

W traktacie lizbońskim uznano znaczenie turystyki, przyznając Unii określone kompetencje w 
tej dziedzinie, a w ramach przedmiotowego programu kompetencje te zostaną wdrożone. W 
związku z tym w tekście należy zamieścić więcej informacji szczegółowych.

Poprawka 301
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wspieranie MŚP we stosowaniu 
prawodawstwa, ocenianiu i poprawianiu 
ich charakterystyki środowiskowej i 
energetycznej, podnoszeniu ich 
umiejętności i zwiększaniu kwalifikacji, 
rozwijaniu nowych zrównoważonych 
modeli biznesowych i zasobooszczędnych 
łańcuchów wartości;

Or. en

Poprawka 302
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wspieranie agregacji, w tym 
tworzenia klastrów i sieci 
transnarodowych, oraz zwiększania 
wielkości MŚP;

Or. it

Poprawka 303
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) środki promujące konkurencyjność i 
trwałą działalność unijnych MŚP w 
sektorze turystyki m.in. poprzez 
wspieranie współpracy między państwami 
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członkowskimi polegającej na wymianie 
najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 304
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wspieranie nawiązywania kontaktów 
przez organizacje reprezentujące MŚP 
oraz wymiany doświadczeń i najlepszych 
praktyk dotyczących wdrażania programu 
Small Business Act między nimi;

Or. en

Poprawka 305
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) środki wspierające stosowanie 
określonych w programie Small Business 
Act zasad „najpierw myśl na małą skalę” i 
„tylko raz”;

Or. es

Poprawka 306
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wsparcie rozwoju systemów 
ułatwiających Europejczykom zakładanie 
przedsiębiorstw i dostęp do rynków poza 
ich własnym państwem członkowskim w 
celu lepszego wykorzystania potencjału 
europejskiego jednolitego rynku;

Or. hu

Poprawka 307
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) priorytetowo należy traktować 
wspieranie prywatnych przedsiębiorstw, a 
zwłaszcza MŚP, we wprowadzaniu na 
rynek koncepcji innowacyjnych pod 
względem środowiskowym;

Or. en

Poprawka 308
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) tworzenie europejskiej bazy wiedzy o 
przedsiębiorstwach i systemu e-
kształcenia, dostępnych w językach 
wszystkich 27 państw członkowskich, oraz 
rejestru doradców i internetowej 
platformy doradztwa, umożliwiającej 
szybkie i łatwe uzyskiwanie informacji 
odnoszących się do konkretnego państwa 
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członkowskiego;

Or. hu

Poprawka 309
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. środki promujące konkurencyjność i 
trwałe działanie MŚP w sektorze turystyki 
poprzez zachęcanie do tworzenia 
otoczenia sprzyjającego rozwojowi 
przedsiębiorstw w tym sektorze oraz 
poprzez promowanie współpracy między 
państwami członkowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

Turystyka stanowi istotny element gospodarki Unii, a przedsiębiorstwa z tego sektora 
przyczyniają się znacząco do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Poprawka 310
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może wspierać inicjatywy 
przyspieszające powstawanie 
konkurencyjnych branż przemysłu, na 
podstawie działań międzysektorowych w 
obszarach charakteryzujących się wysokim 
odsetkiem MŚP oraz wysokim wkładem w 
PKB Unii. tego rodzaju inicjatywy 
powinny również stymulować rozwój 
nowych rynków oraz dostaw towarów i 

3. Komisja może wspierać inicjatywy 
przyspieszające powstawanie 
konkurencyjnych branż przemysłu, na 
podstawie działań międzysektorowych w 
obszarach charakteryzujących się wysokim 
odsetkiem MMŚP oraz wysokim wkładem 
w PKB państw członkowskich i Unii. Tego 
rodzaju inicjatywy powinny również 
stymulować rozwój produkcji krajowej 
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usług według najbardziej 
konkurencyjnych modeli biznesowych, 
bądź zmodyfikowanych łańcuchów 
wartości. Powinny one obejmować 
inicjatywy zwiększające produktywność, 
zasobooszczędność, zrównoważenie oraz 
odpowiedzialność społeczną 
przedsiębiorstw.

oraz zwiększać produktywność, 
zasobooszczędność, zrównoważenie oraz 
odpowiedzialność społeczną 
przedsiębiorstw, przyczyniając się do 
wzrostu gospodarczego, który ma 
podstawowe znacznie dla rozwiązania 
problemów społecznych będących 
skutkiem kryzysu, zwłaszcza w państwach 
o słabszych gospodarkach.

Or. pt

Poprawka 311
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może wspierać inicjatywy 
przyspieszające powstawanie 
konkurencyjnych branż przemysłu, na 
podstawie działań międzysektorowych w 
obszarach charakteryzujących się wysokim 
odsetkiem MŚP oraz wysokim wkładem w 
PKB Unii. tego rodzaju inicjatywy 
powinny również stymulować rozwój 
nowych rynków oraz dostaw towarów i 
usług według najbardziej konkurencyjnych 
modeli biznesowych, bądź 
zmodyfikowanych łańcuchów wartości. 
Powinny one obejmować inicjatywy 
zwiększające produktywność, 
zasobooszczędność, zrównoważenie oraz 
odpowiedzialność społeczną 
przedsiębiorstw.

3. Komisja może wspierać inicjatywy 
przyspieszające powstawanie 
konkurencyjnych branż przemysłu, na 
podstawie działań międzysektorowych w 
obszarach charakteryzujących się wysokim 
odsetkiem mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP 
oraz wysokim wkładem w zwiększanie 
poziomu zatrudnienia i PKB Unii. Tego 
rodzaju inicjatywy powinny również 
stymulować rozwój nowych rynków oraz 
dostaw towarów i usług według najbardziej 
konkurencyjnych modeli biznesowych, 
bądź zmodyfikowanych łańcuchów 
wartości. Powinny one obejmować 
inicjatywy zwiększające produktywność, 
zasobooszczędność, zrównoważenie oraz 
odpowiedzialność społeczną 
przedsiębiorstw.

Or. ro

Poprawka 312
Patrizia Toia



PE491.338v01-00 130/133 AM\905685PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może wspierać inicjatywy 
przyspieszające powstawanie 
konkurencyjnych branż przemysłu, na 
podstawie działań międzysektorowych w 
obszarach charakteryzujących się wysokim 
odsetkiem MŚP oraz wysokim wkładem w 
PKB Unii. Tego rodzaju inicjatywy 
powinny również stymulować rozwój 
nowych rynków oraz dostaw towarów i 
usług według najbardziej konkurencyjnych 
modeli biznesowych, bądź 
zmodyfikowanych łańcuchów wartości. 
Powinny one obejmować inicjatywy 
zwiększające produktywność, 
zasobooszczędność, zrównoważenie oraz 
odpowiedzialność społeczną 
przedsiębiorstw.

3. Komisja może wspierać inicjatywy 
przyspieszające powstawanie 
konkurencyjnych branż przemysłu, na 
podstawie działań międzysektorowych w 
obszarach charakteryzujących się wysokim 
odsetkiem MŚP oraz wysokim wkładem w 
PKB Unii, a także powstawanie 
innowacyjnych branż przemysłu, takich 
jak sektory kreatywne powiązane z 
innowacjami w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. Tego 
rodzaju inicjatywy powinny również 
stymulować rozwój nowych rynków oraz 
dostaw towarów i usług według najbardziej 
konkurencyjnych modeli biznesowych, 
bądź zmodyfikowanych łańcuchów 
wartości. Powinny one obejmować 
inicjatywy zwiększające produktywność, 
zasobooszczędność, zrównoważenie oraz 
odpowiedzialność społeczną 
przedsiębiorstw.

Or. it

Uzasadnienie

W celu zwiększenia konkurencyjności europejskich MŚP należy skoncentrować się na 
sektorach innowacyjnych i kreatywnych.

Poprawka 313
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może wspierać inicjatywy 
przyspieszające powstawanie 
konkurencyjnych branż przemysłu, na 
podstawie działań międzysektorowych w 

3. Komisja wspiera inicjatywy 
przyspieszające powstawanie 
konkurencyjnych branż przemysłu. Tego 
rodzaju inicjatywy powinny również 
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obszarach charakteryzujących się 
wysokim odsetkiem MŚP oraz wysokim 
wkładem w PKB Unii. tego rodzaju 
inicjatywy powinny również stymulować 
rozwój nowych rynków oraz dostaw 
towarów i usług według najbardziej 
konkurencyjnych modeli biznesowych, 
bądź zmodyfikowanych łańcuchów 
wartości. Powinny one obejmować 
inicjatywy zwiększające produktywność, 
zasobooszczędność, zrównoważenie oraz 
odpowiedzialność społeczną 
przedsiębiorstw.

stymulować rozwój nowych rynków oraz 
dostaw towarów i usług według najbardziej 
konkurencyjnych modeli biznesowych, 
ulepszonych produktów i procesów, 
zmienionych struktur organizacyjnych 
bądź zmodyfikowanych łańcuchów 
wartości. Powinny one obejmować 
inicjatywy zwiększające produktywność, 
trwałość, zwłaszcza zasobooszczędność i
efektywność energetyczną oraz 
odpowiedzialność społeczną 
przedsiębiorstw. Działania zachęcają do 
stosowania nowych modeli biznesowych 
oraz do komercyjnego stosowania 
odnośnych pomysłów na nowe produkty i 
usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Działania powinny być ukierunkowane na inicjatywy międzysektorowe przynoszące korzyści 
możliwie największej grupie MŚP. W przypadku inicjatyw związanych z powstawaniem 
konkurencyjnych branż przemysłu możliwe jest korzystanie z ulepszonych produktów i 
procesów oraz zmienionych struktur organizacyjnych, oprócz konkurencyjnych modeli 
biznesowych i zmodyfikowanych łańcuchów wartości.

Poprawka 314
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może wspierać inicjatywy 
przyspieszające powstawanie 
konkurencyjnych branż przemysłu, na 
podstawie działań międzysektorowych w 
obszarach charakteryzujących się wysokim 
odsetkiem MŚP oraz wysokim wkładem w 
PKB Unii. tego rodzaju inicjatywy 
powinny również stymulować rozwój 
nowych rynków oraz dostaw towarów i 
usług według najbardziej konkurencyjnych 
modeli biznesowych, bądź 

3. Komisja może wspierać inicjatywy 
przyspieszające powstawanie 
konkurencyjnych branż przemysłu w 
obszarach charakteryzujących się wysokim 
odsetkiem MŚP oraz wysokim wkładem w 
PKB Unii. Tego rodzaju inicjatywy 
powinny również stymulować rozwój 
nowych rynków oraz dostaw towarów i 
usług według najbardziej konkurencyjnych 
modeli biznesowych, bądź 
zmodyfikowanych łańcuchów wartości. 
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zmodyfikowanych łańcuchów wartości. 
Powinny one obejmować inicjatywy 
zwiększające produktywność, 
zasobooszczędność, zrównoważenie oraz 
odpowiedzialność społeczną 
przedsiębiorstw.

Powinny one obejmować inicjatywy 
zwiększające produktywność, 
zasobooszczędność, zrównoważenie oraz 
odpowiedzialność społeczną 
przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, by wprowadzać ograniczenie wyłącznie do działań międzysektorowych.

Poprawka 315
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja może także wspierać 
inicjatywy sektorowe na rzecz tych celów 
w obszarach charakteryzujących się 
wysokim odsetkiem MŚP oraz wysokim 
wkładem w PKB Unii, takich jak sektor 
turystyki i wytwórczości produktów 
konsumpcyjnych opartej na wzornictwie.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna mieć możliwość wspierania inicjatyw sektorowych.

Poprawka 316
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja może także wspierać 
inicjatywy sektorowe na rzecz tych celów 
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w obszarach charakteryzujących się 
wysokim odsetkiem MŚP oraz wysokim 
wkładem w PKB Unii, takich jak sektor 
turystyki i wytwórczości produktów 
konsumpcyjnych opartej na wzornictwie.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna mieć możliwość wspierania inicjatyw sektorowych.

Poprawka 317
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja podejmuje się opracowania 
wskaźników dotyczących 
przedsiębiorczości MŚP i gromadzi 
stosowne dane. Dane są gromadzone na 
szczeblu lokalnym i łączone na szczeblu 
europejskim, aby zapewnić ich 
porównywalność i zdefiniować najlepsze 
praktyki oraz rozwiązania, które nie 
działają.

Or. it

Uzasadnienie

Aby opracować skuteczne strategie na rzecz MŚP, należałoby stworzyć sensowne wskaźniki, 
które umożliwiałyby gromadzenie i porównywanie danych. Dzięki temu można by unikać 
wszelkich problemów w tym zakresie.


