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Poprawka 1
Paul Rübig, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. podkreśla, że wszystkie zaproponowane 
działania na rzecz wsparcia 
przedsiębiorczości na szczeblu krajowym i
europejskim powinny odnosić się do 
wszystkich form przedsiębiorczości, np. 
wolnych zawodów, spółdzielni, zakładów 
rzemieślniczych i przedsiębiorstw 
społecznych;

Or. de

Poprawka 2
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że zdolności i umiejętności 
ekonomiczne i przedsiębiorcze są 
podstawowymi kompetencjami w 
dziedzinie uczenia się przez całe życie oraz 
że z uwagi na niewielki wzrost 
gospodarczy i wysoką stopę bezrobocia 
przede wszystkim wśród ludzi młodych 
potrzebne są zdecydowane działania 
krótko- i średnioterminowe w celu 
wzmocnienia ducha przedsiębiorczości;

1. przypomina, że zdolności i umiejętności 
ekonomiczne i przedsiębiorcze są 
podstawowymi kompetencjami w 
dziedzinie uczenia się przez całe życie oraz 
że z uwagi na niewielki wzrost 
gospodarczy i wysoką stopę bezrobocia 
przede wszystkim wśród ludzi młodych 
potrzebne są zdecydowane działania 
krótko- i średnioterminowe w celu 
wzmocnienia ducha przedsiębiorczości i 
stworzenia warunków dla jego rozwoju;

Or. en
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Poprawka 3
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyznaje, że kształcenie w zakresie 
ekonomii i przedsiębiorczości należy do 
obowiązków państw członkowskich; jest 
zdania, że inicjatywy UE mogłyby i 
powinny wspierać w przemyślany sposób 
państwa członkowskie w wywiązywaniu 
się z tych obowiązków;

2. przyznaje, że kształcenie i szkolenie w 
zakresie ekonomii i przedsiębiorczości 
należy do obowiązków państw 
członkowskich; jest zdania, że programy 
szkoleń są często lepiej ukierunkowane i 
racjonalne pod względem kosztów, jeżeli
zostały opracowane na szczeblu lokalnym 
lub krajowym w celu zaspokojenia 
bieżących potrzeb lokalnych;

Or. en

Poprawka 4
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyznaje, że kształcenie w zakresie 
ekonomii i przedsiębiorczości należy do 
obowiązków państw członkowskich; jest 
zdania, że inicjatywy UE mogłyby i 
powinny wspierać w przemyślany sposób 
państwa członkowskie w wywiązywaniu 
się z tych obowiązków;

2. przyznaje, że kształcenie i szkolenie w 
zakresie ekonomii i przedsiębiorczości 
należy do obowiązków państw 
członkowskich; jest zdania, że inicjatywy 
UE mogłyby i powinny uzupełniać w 
przemyślany sposób działania państw 
członkowskich w tej dziedzinie, w 
szczególności przez współpracę oraz 
wymianę najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 5
Josefa Andrés Barea
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyznaje, że kształcenie w zakresie 
ekonomii i przedsiębiorczości należy do
obowiązków państw członkowskich; jest 
zdania, że inicjatywy UE mogłyby i 
powinny wspierać w przemyślany sposób 
państwa członkowskie w wywiązywaniu 
się z tych obowiązków;

2. przyznaje, że kształcenie w zakresie 
ekonomii, przepisów socjalnych, prawa 
pracy i przedsiębiorczości należy do 
obowiązków państw członkowskich; jest 
zdania, że inicjatywy UE mogłyby i 
powinny wspierać w przemyślany sposób 
państwa członkowskie w wywiązywaniu 
się z tych obowiązków;

Or. es

Poprawka 6
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla potrzebę tworzenia zachęt 
dla pracodawców, by oferowali oni 
osobom słabo- lub niewykwalifikowanym 
(w tym Romom) szkolenia i możliwość 
nabycia praktycznego doświadczenia 
bezpośrednio w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 7
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zaniepokojony malejącą liczbą 
obywateli, którzy rozważają prowadzenie 
działalności na własny rachunek; jest 

3. jest zaniepokojony malejącą liczbą 
obywateli, którzy rozważają prowadzenie 
działalności na własny rachunek w obecnej 
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zdania, że UE i państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć sobie konkretne cele, 
aby ponownie zwiększyć atrakcyjność 
działalności na własny rachunek jako 
alternatywy dla pracy najemnej;

atmosferze niepewności gospodarczej; jest 
zdania, że UE i państwa członkowskie 
powinny wzmóc skoordynowane wysiłki w 
celu poprawy kultury przedsiębiorczości w 
Europie oraz zbadania możliwości 
wyznaczenia sobie konkretnych celów, aby 
ponownie zwiększyć atrakcyjność 
działalności na własny rachunek jako 
alternatywy dla pracy najemnej;

Or. en

Poprawka 8
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zaniepokojony malejącą liczbą 
obywateli, którzy rozważają prowadzenie 
działalności na własny rachunek; jest 
zdania, że UE i państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć sobie konkretne cele, 
aby ponownie zwiększyć atrakcyjność 
działalności na własny rachunek jako 
alternatywy dla pracy najemnej;

3. jest zaniepokojony malejącą liczbą 
obywateli UE, którzy rozważają 
prowadzenie działalności na własny 
rachunek; jest zdania, że UE i państwa 
członkowskie powinny przyjąć konkretne 
środki, aby ponownie zwiększyć 
atrakcyjność działalności na własny 
rachunek jako alternatywy dla pracy 
najemnej;

Or. en

Poprawka 9
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zaniepokojony malejącą liczbą 
obywateli, którzy rozważają prowadzenie 
działalności na własny rachunek; jest 

3. jest zaniepokojony malejącą liczbą 
obywateli, którzy rozważają prowadzenie 
działalności na własny rachunek; jest 
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zdania, że UE i państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć sobie konkretne cele, 
aby ponownie zwiększyć atrakcyjność 
działalności na własny rachunek jako 
alternatywy dla pracy najemnej;

zdania, że UE i państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć sobie konkretne cele, 
aby ponownie zwiększyć atrakcyjność 
działalności na własny rachunek, w 
szczególności w dziedzinach i sektorach, 
których rozwój może mieć strategiczne 
znaczenie dla społeczeństw i gospodarek w 
UE; uważa, że w tym sensie należy 
ustanowić silny związek między 
inicjatywami mającymi na celu 
pobudzanie przedsiębiorczości a 
komunikatem w sprawie polityki 
przemysłowej opublikowanym przez 
Komisję w ramach strategii „Europa
2020”;

Or. en

Poprawka 10
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zaniepokojony malejącą liczbą 
obywateli, którzy rozważają prowadzenie 
działalności na własny rachunek; jest 
zdania, że UE i państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć sobie konkretne cele, 
aby ponownie zwiększyć atrakcyjność 
działalności na własny rachunek jako 
alternatywy dla pracy najemnej;

3. jest zaniepokojony malejącą liczbą 
obywateli, którzy rozważają prowadzenie 
działalności na własny rachunek; jest 
zdania, że UE i państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć sobie konkretne cele, 
aby ponownie zwiększyć atrakcyjność 
działalności na własny rachunek jako 
alternatywy dla pracy najemnej; wskazuje 
w tym kontekście szczególnie na potencjał 
przedsiębiorczości u specjalistów, którzy 
zdołali już zdobyć dużo doświadczeń i 
wiedzy;

Or. de

Poprawka 11
Rachida Dati
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zaniepokojony malejącą liczbą 
obywateli, którzy rozważają prowadzenie 
działalności na własny rachunek; jest 
zdania, że UE i państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć sobie konkretne cele, 
aby ponownie zwiększyć atrakcyjność 
działalności na własny rachunek jako 
alternatywy dla pracy najemnej;

3. jest zaniepokojony malejącą liczbą 
obywateli, którzy rozważają prowadzenie 
działalności na własny rachunek; jest 
zdania, że UE i państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć sobie konkretne cele, 
aby ponownie zwiększyć atrakcyjność 
działalności na własny rachunek jako 
alternatywy dla pracy najemnej; uważa, że 
sprawą kluczową jest upowszechnianie 
informacji na temat działalności na 
własny rachunek; zachęca państwa 
członkowskie do tworzenia stabilnego i 
jasnego otoczenia regulacyjnego 
sprzyjającego działalności na własny 
rachunek;

Or. fr

Poprawka 12
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje
zaproponowane przez Komisję środki i 
inicjatywy na rzecz kształcenia w zakresie 
przedsiębiorczości oraz wzywa państwa 
członkowskie do ich sprawnego 
wdrożenia;

4. odnotowuje zaproponowane przez 
Komisję środki i inicjatywy na rzecz 
kształcenia w zakresie przedsiębiorczości 
oraz wzywa państwa członkowskie do ich 
sprawnego wdrożenia;

Or. es

Poprawka 13
Rachida Dati
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane przez Komisję środki i 
inicjatywy na rzecz kształcenia w zakresie 
przedsiębiorczości oraz wzywa państwa 
członkowskie do ich sprawnego 
wdrożenia;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane przez Komisję środki i 
inicjatywy na rzecz kształcenia w zakresie 
przedsiębiorczości oraz wzywa państwa 
członkowskie do ich sprawnego 
wdrożenia; wyraża zadowolenie w związku 
z faktem, że w planie działania kształcenie
i szkolenie w zakresie przedsiębiorczości
uznano za istotne, zachęcając przede 
wszystkim państwa członkowskie do 
włączenia przedsiębiorczości do zbioru 
kluczowych kompetencji w ramach 
programów kształcenia i szkolenia;

Or. fr

Poprawka 14
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane przez Komisję środki i 
inicjatywy na rzecz kształcenia w zakresie 
przedsiębiorczości oraz wzywa państwa 
członkowskie do ich sprawnego 
wdrożenia;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane przez Komisję środki i 
inicjatywy na rzecz kształcenia i szkolenia
w zakresie przedsiębiorczości oraz wzywa 
państwa członkowskie do ich sprawnego 
wdrożenia; podkreśla, że Komisja powinna 
rozszerzyć zakres wsparcia na rzecz 
kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, 
tak aby uwzględnić wszystkie grupy 
wiekowe, począwszy od dzieci, w celu 
wpajania im kultury przedsiębiorczości;

Or. en
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Poprawka 15
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane przez Komisję środki i 
inicjatywy na rzecz kształcenia w zakresie 
przedsiębiorczości oraz wzywa państwa 
członkowskie do ich sprawnego 
wdrożenia;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane przez Komisję środki i 
inicjatywy na rzecz kształcenia w zakresie 
przedsiębiorczości oraz wzywa państwa 
członkowskie do ich sprawnego 
wdrożenia; podkreśla znaczenie inicjatywy 
unijnej pod nazwą „Nowe umiejętności w 
nowych miejscach pracy”, a także jej 
wartość dla uzyskiwania umiejętności i 
kompetencji w zakresie 
przedsiębiorczości;

Or. de

Poprawka 16
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane przez Komisję środki i 
inicjatywy na rzecz kształcenia w zakresie 
przedsiębiorczości oraz wzywa państwa 
członkowskie do ich sprawnego 
wdrożenia;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane przez Komisję środki i 
inicjatywy na rzecz kształcenia w zakresie 
przedsiębiorczości oraz wzywa państwa 
członkowskie do ich sprawnego wdrożenia 
zgodnie z zasadą pomocniczości;

Or. en

Poprawka 17
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa, że aby zapewnić nowym 
potencjalnym przedsiębiorcom 
umiejętności niezbędne do prowadzenia 
działalności w sposób, który zwiększa jej 
pozytywny wkład w społeczeństwo przy 
jednoczesnym minimalizowaniu jej 
ujemnego wpływu na ludzi i środowisko, 
należy podjąć kroki, aby w ramach 
kształcenia w zakresie przedsiębiorczości 
uwzględnić wyraźne kryteria trwałego
rozwoju i odpowiedzialności społecznej;

Or. en

Poprawka 18
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. oczekuje, że środki i działania służące 
wspieraniu przedsiębiorczości na szczeblu 
europejskim lub krajowym będą dotyczyć 
wszystkich rodzajów modeli 
przedsiębiorstw: spółdzielni, zakładów 
rzemieślniczych, wolnych zawodów i 
przedsiębiorstw społecznych;

Or. en

Poprawka 19
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. postrzega sieć pełnomocników ds. MŚP 
jako główne forum wymiany 
sprawdzonych praktyk i oceny postępów 
we wdrażaniu powyższych inicjatyw i 
środków:

5. postrzega sieć pełnomocników ds. MŚP 
jako potencjalne główne forum wymiany 
sprawdzonych praktyk i oceny postępów 
we wdrażaniu powyższych inicjatyw i 
środków;

Or. en

Poprawka 20
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje zaplanowane 
wprowadzenie gwarancji dla młodzieży 
oraz gotowość przeznaczenia na nią 
wystarczających środków finansowych; 
podkreśla znaczenie przewidzianych 
środków na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości i kształcenia w tej 
dziedzinie, ponieważ są one 
ukierunkowane na trwałe zatrudnienie i 
bez nich szanse na poprawę sytuacji 
byłyby niewielkie;

6. odnotowuje zaplanowane wprowadzenie 
gwarancji dla młodzieży; podkreśla 
znaczenie przewidzianych środków na 
rzecz wspierania przedsiębiorczości i 
kształcenia w tej dziedzinie, choć uznaje 
przewidziane środki finansowe za 
niewystarczające; w związku z powyższym 
zwraca uwagę na palącą potrzebę 
wsparcia polityki na rzecz zatrudnienia 
osób młodych, dzięki której młodzi 
przedsiębiorcy rozwijający działalność w 
nowo powstających sektorach będą mogli 
skorzystać z kredytu na każde utworzone 
miejsce pracy;

Or. es

Poprawka 21
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje zaplanowane 
wprowadzenie gwarancji dla młodzieży 
oraz gotowość przeznaczenia na nią 
wystarczających środków finansowych; 
podkreśla znaczenie przewidzianych 
środków na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości i kształcenia w tej 
dziedzinie, ponieważ są one 
ukierunkowane na trwałe zatrudnienie i bez 
nich szanse na poprawę sytuacji byłyby 
niewielkie;

6. zdecydowanie popiera zaplanowane 
wprowadzenie gwarancji dla młodzieży 
oraz gotowość przeznaczenia na nią 
wystarczających środków finansowych 
jako na pierwszy instrument łagodzenia 
skutków masowego bezrobocia wśród 
młodzieży, w szczególności w krajach 
surowo dotkniętych przez kryzys; 
podkreśla znaczenie przewidzianych 
środków na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości i kształcenia w tej 
dziedzinie, ponieważ są one 
ukierunkowane na trwałe zatrudnienie i bez 
nich szanse na poprawę sytuacji byłyby 
niewielkie;

Or. en

Poprawka 22
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje zaplanowane 
wprowadzenie gwarancji dla młodzieży 
oraz gotowość przeznaczenia na nią
wystarczających środków finansowych; 
podkreśla znaczenie przewidzianych 
środków na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości i kształcenia w tej 
dziedzinie, ponieważ są one 
ukierunkowane na trwałe zatrudnienie i bez 
nich szanse na poprawę sytuacji byłyby 
niewielkie;

6. z zadowoleniem przyjmuje dążenie do 
wprowadzenia gwarancji dla młodzieży 
oraz gotowość państw członkowskich do
przeznaczenia środków finansowych na
walkę z bezrobociem wśród młodzieży; 
podkreśla znaczenie przewidzianych 
środków na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości i kształcenia w tej 
dziedzinie, ponieważ są one 
ukierunkowane na trwałe zatrudnienie i bez 
nich szanse na poprawę sytuacji byłyby 
niewielkie;

Or. en
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Poprawka 23
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje zaplanowane 
wprowadzenie gwarancji dla młodzieży 
oraz gotowość przeznaczenia na nią 
wystarczających środków finansowych; 
podkreśla znaczenie przewidzianych 
środków na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości i kształcenia w tej 
dziedzinie, ponieważ są one 
ukierunkowane na trwałe zatrudnienie i bez 
nich szanse na poprawę sytuacji byłyby 
niewielkie;

6. z zadowoleniem przyjmuje zaplanowane 
wprowadzenie gwarancji dla młodzieży 
oraz gotowość przeznaczenia na nią 
wystarczających środków finansowych; 
podkreśla znaczenie przewidzianych 
środków na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości i kształcenia w tej 
dziedzinie, ponieważ są one 
ukierunkowane na trwałe zatrudnienie i bez 
nich szanse na poprawę sytuacji byłyby 
niewielkie; proponuje, aby państwa 
członkowskie mogły ubiegać się o 
dodatkowe środki z Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
w przypadku krótkoterminowych środków, 
takich jak wsparcie i doradztwo przy 
zakładaniu działalności gospodarczej;

Or. de

Poprawka 24
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje zaplanowane 
wprowadzenie gwarancji dla młodzieży 
oraz gotowość przeznaczenia na nią
wystarczających środków finansowych; 
podkreśla znaczenie przewidzianych 
środków na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości i kształcenia w tej 
dziedzinie, ponieważ są one 
ukierunkowane na trwałe zatrudnienie i bez 
nich szanse na poprawę sytuacji byłyby 

6. z zadowoleniem przyjmuje zaplanowane 
wprowadzenie gwarancji dla młodzieży 
oraz gotowość przeznaczenia na nią 
wystarczających środków finansowych; 
podkreśla, że poziomu finansowania nie 
należy zmniejszać podczas negocjacji 
wieloletnich ram finansowych; podkreśla 
znaczenie przewidzianych środków na 
rzecz wspierania przedsiębiorczości i 
kształcenia w tej dziedzinie, ponieważ są 
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niewielkie; one ukierunkowane na trwałe zatrudnienie 
i bez nich szanse na poprawę sytuacji 
byłyby niewielkie;

Or. en

Poprawka 25
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje zaplanowane 
wprowadzenie gwarancji dla młodzieży 
oraz gotowość przeznaczenia na nią 
wystarczających środków finansowych; 
podkreśla znaczenie przewidzianych 
środków na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości i kształcenia w tej 
dziedzinie, ponieważ są one
ukierunkowane na trwałe zatrudnienie i bez 
nich szanse na poprawę sytuacji byłyby 
niewielkie;

6. z zadowoleniem przyjmuje zaplanowane 
wprowadzenie gwarancji dla młodzieży 
oraz gotowość przeznaczenia na nią 
wystarczających środków finansowych; 
podkreśla znaczenie przewidzianych 
środków na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości i kształcenia w tej 
dziedzinie, ponieważ są one 
ukierunkowane na trwałe zatrudnienie i bez 
nich szanse na poprawę sytuacji byłyby 
niewielkie; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do oceny środków mających 
na celu promowanie ulg podatkowych dla 
małych i średnich przedsiębiorstw 
zatrudniających młodych ludzi;

Or. it

Poprawka 26
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję do wzmocnienia 
działań w zakresie udzielania wsparcia, 
doradztwa i pomocy przedsiębiorstwom, w 
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szczególności tym najmniejszym, poprzez 
organizacje pośredniczące, oraz do 
tworzenia programów promujących 
działania w zakresie doradztwa i wsparcia 
zawodowego, podejmowane przez 
starszych przedsiębiorców, zachęcanych w 
ten sposób do pełnienia funkcji mentorów 
lub opiekunów młodych przedsiębiorców, 
którzy rozpoczynają działalność lub którzy 
przejmują przedsiębiorstwa w kryzysie, 
udostępniając swój know how i swoje 
doświadczenie;

Or. it

Poprawka 27
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa Komisję do promowania 
tworzenia klastrów, sieci przedsiębiorstw i 
stowarzyszeń przedsiębiorstw, 
ułatwiających rozwijanie przewagi 
konkurencyjnej i czerpanie korzyści ze 
wspólnego zarządzania zasobami ludzkimi 
oraz prowadzących do zwiększenia 
konkurencyjności;

Or. it

Poprawka 28
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. zauważa, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które wykorzystują 
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technologie informacyjno-komunikacyjne 
(TIK) rozwijają się od dwóch do trzech 
razy szybciej; w związku z tym zwraca się 
do Komisji o wsparcie środków 
umożliwiających przedsiębiorcom 
korzystanie ze wszystkich możliwości 
oferowanych przez jednolity rynek 
cyfrowy;

Or. it

Poprawka 29
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do dalszego rozwoju programu Erasmus 
dla młodych przedsiębiorców i rozbudowy 
sieci punktów kontaktowych tam, gdzie 
jest to jeszcze konieczne; proponuje, by 
opierać się przy tym w większym stopniu 
na istniejących strukturach Europejskiej 
Sieci Przedsiębiorczości; uważa, że 
niezbędne jest osiągnięcie celu w postaci 
10 000 wymian rocznie;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do dalszego rozwoju programu Erasmus 
dla młodych przedsiębiorców i rozbudowy 
sieci punktów kontaktowych tam, gdzie 
jest to jeszcze konieczne; proponuje, by 
opierać się przy tym w większym stopniu 
na istniejących strukturach Europejskiej 
Sieci Przedsiębiorczości; uważa, że 
niezbędne jest wyznaczenie ambitnego i 
realistycznego celu w postaci określonej 
liczby wymian rocznie;

Or. en

Poprawka 30
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do dalszego rozwoju programu Erasmus 
dla młodych przedsiębiorców i rozbudowy 

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do dalszego rozwoju programu Erasmus 
dla młodych przedsiębiorców i rozbudowy 
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sieci punktów kontaktowych tam, gdzie 
jest to jeszcze konieczne; proponuje, by 
opierać się przy tym w większym stopniu 
na istniejących strukturach Europejskiej 
Sieci Przedsiębiorczości; uważa, że 
niezbędne jest osiągnięcie celu w postaci 
10 000 wymian rocznie;

sieci punktów kontaktowych tam, gdzie 
jest to jeszcze konieczne; proponuje, by 
opierać się przy tym w większym stopniu 
na istniejących strukturach Europejskiej 
Sieci Przedsiębiorczości; uważa, że 
niezbędne jest osiągnięcie celu w postaci 
10 000 wymian rocznie oraz co najmniej 
10-procentowego wzrostu rocznego do 
czasu osiągnięcia tego celu;

Or. en

Poprawka 31
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. widzi duży potencjał w dalszym
rozwoju programu wymiany praktykantów 
Leonardo i podkreśla konieczność 
wdrożenia tzw. intermediary 
organisations, których zadaniem będzie 
wspieranie małych i średnich 
przedsiębiorstw w działaniach 
organizacyjnych (np. w poszukiwaniu
odpowiednich partnerów za granicą, 
poszukiwaniu zakwaterowania itp.);
podkreśla potencjał przedsiębiorczości u 
absolwentów systemu dualnego
(kształcenie zawodowe);

Or. de

Poprawka 32
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. proponuje, aby państwa członkowskie 
mogły ubiegać się o dodatkowe środki z 
Europejskiego Funduszu Dostosowania 
do Globalizacji w przypadku 
krótkoterminowych środków, takich jak 
wsparcie i doradztwo przy zakładaniu 
działalności gospodarczej;

skreślony

Or. en

Poprawka 33
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. proponuje, aby państwa członkowskie 
mogły ubiegać się o dodatkowe środki z 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji w przypadku 
krótkoterminowych środków, takich jak 
wsparcie i doradztwo przy zakładaniu 
działalności gospodarczej;

8. proponuje, aby państwa członkowskie 
mogły ubiegać się o dodatkowe środki z 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji pod warunkiem, że będą one 
wykorzystane w przypadku 
krótkoterminowych środków, takich jak 
wsparcie i doradztwo przy zakładaniu 
działalności gospodarczej, a nie w celu 
uzasadnienia dalszej delokalizacji 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 34
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. proponuje, aby państwa członkowskie 8. proponuje, aby państwa członkowskie 
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mogły ubiegać się o dodatkowe środki z 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji w przypadku 
krótkoterminowych środków, takich jak 
wsparcie i doradztwo przy zakładaniu 
działalności gospodarczej;

mogły ubiegać się o dodatkowe środki z 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji w przypadku 
krótkoterminowych środków, takich jak 
wsparcie i doradztwo przy zakładaniu 
działalności gospodarczej; ponadto 
zauważa konieczność poprawy dostępu do 
kredytów dla przedsiębiorstw;

Or. it

Poprawka 35
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. proponuje, aby państwa członkowskie 
mogły ubiegać się o dodatkowe środki z 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji w przypadku 
krótkoterminowych środków, takich jak 
wsparcie i doradztwo przy zakładaniu 
działalności gospodarczej;

8. proponuje, aby państwa członkowskie 
mogły ubiegać się o dodatkowe środki z 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego w przypadku 
krótkoterminowych środków, takich jak 
wsparcie i doradztwo przy zakładaniu 
działalności gospodarczej;

Or. en

Poprawka 36
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. proponuje, aby państwa członkowskie 
mogły ubiegać się o dodatkowe środki z 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji w przypadku 
krótkoterminowych środków, takich jak 
wsparcie i doradztwo przy zakładaniu 

8. proponuje, aby państwa członkowskie 
mogły ubiegać się o dodatkowe środki z 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji w przypadku 
krótkoterminowych środków, takich jak 
wsparcie i doradztwo przy zakładaniu 
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działalności gospodarczej; działalności gospodarczej i przenoszeniu
własności przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 37
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. proponuje ściślejsze powiązanie 
istniejących oraz przyszłych instrumentów 
na rzecz wspierania przedsiębiorczości, np. 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Dostosowania 
do Globalizacji, gwarancji dla młodzieży i 
programu Erasmus dla młodych 
przedsiębiorców, aby tworzyć zachęty i 
osiągać efekt synergii na szczeblu 
krajowym i lokalnym;

9. proponuje ściślejsze powiązanie 
istniejących oraz przyszłych instrumentów 
na rzecz wspierania przedsiębiorczości, 
aby tworzyć zachęty i osiągać efekt 
synergii na szczeblu krajowym i lokalnym;

Or. en

Poprawka 38
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. proponuje ściślejsze powiązanie
istniejących oraz przyszłych instrumentów 
na rzecz wspierania przedsiębiorczości, np. 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji, gwarancji dla młodzieży i 
programu Erasmus dla młodych 
przedsiębiorców, aby tworzyć zachęty i
osiągać efekt synergii na szczeblu 
krajowym i lokalnym;

9. proponuje ścisłą koordynację
istniejących oraz przyszłych instrumentów 
na rzecz wspierania przedsiębiorczości, np. 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji, gwarancji dla młodzieży i 
programu Erasmus dla młodych 
przedsiębiorców, aby osiągać efekt 
synergii na szczeblu krajowym i 
regionalnym;
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Or. en

Poprawka 39
Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. proponuje ściślejsze powiązanie 
istniejących oraz przyszłych instrumentów 
na rzecz wspierania przedsiębiorczości, np. 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji, gwarancji dla młodzieży i 
programu Erasmus dla młodych 
przedsiębiorców, aby tworzyć zachęty i 
osiągać efekt synergii na szczeblu 
krajowym i lokalnym;

9. proponuje ściślejsze powiązanie 
istniejących oraz przyszłych instrumentów 
na rzecz wspierania przedsiębiorczości, np. 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji, gwarancji dla młodzieży i 
programu Erasmus dla młodych 
przedsiębiorców, aby tworzyć zachęty i 
osiągać efekt synergii na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym;

Or. en

Poprawka 40
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera -a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-a) włączenie kształcenia w zakresie 
przedsiębiorczości do krajowych 
programów nauczania, w szczególności 
elementów praktycznych, takich jak 
projekty firm w szkołach i obowiązkowe 
praktyki przed ukończeniem kształcenia 
średniego;

Or. en
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Poprawka 41
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) liczba osób korzystających ze środków 
na rzecz przedsiębiorczości w ramach 
gwarancji dla młodzieży,

b) liczba osób korzystających z programów 
na rzecz mobilności nowych 
przedsiębiorców, w szczególności 
młodzieży;

Or. en

Poprawka 42
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) liczba osób zamierzających założyć 
firmę;

c) liczba osób zamierzających założyć 
firmę w następstwie uczestnictwa w tych 
inicjatywach.

Or. en

Poprawka 43
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do państw członkowskich, aby 
zobowiązały się do przyjęcia do 2015 r.
krajowych strategii na rzecz włączenia
kształcenia w zakresie przedsiębiorczości 
do programu nauki szkolnej (szkoły
podstawowe, średnie, kształcenie 

11. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania krajowych, regionalnych i 
lokalnych strategii na rzecz kształcenia w 
zakresie przedsiębiorczości; podkreśla 
znaczenie praktycznych i interaktywnych 
aspektów kształcenia ekonomicznego i 
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zawodowe, wyższe i kształcenie dla 
dorosłych); podkreśla znaczenie 
praktycznych i interaktywnych aspektów 
kształcenia ekonomicznego i kształcenia w 
zakresie przedsiębiorczości;

kształcenia w zakresie przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 44
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do państw członkowskich, aby 
zobowiązały się do przyjęcia do 2015 r. 
krajowych strategii na rzecz włączenia 
kształcenia w zakresie przedsiębiorczości 
do programu nauki szkolnej (szkoły 
podstawowe, średnie, kształcenie 
zawodowe, wyższe i kształcenie dla 
dorosłych); podkreśla znaczenie 
praktycznych i interaktywnych aspektów 
kształcenia ekonomicznego i kształcenia w 
zakresie przedsiębiorczości;

11. apeluje do państw członkowskich, aby 
zobowiązały się do przyjęcia do 2015 r. 
krajowych strategii na rzecz włączenia 
kształcenia i szkolenia w zakresie 
przedsiębiorczości do programu nauki 
szkolnej (szkoły podstawowe, średnie, 
kształcenie zawodowe, wyższe i 
kształcenie dla dorosłych); oczekuje, że 
strategie te będą silnie skoncentrowane na 
społecznym i środowiskowym wpływie 
przedsiębiorczości na społeczności
lokalne; podkreśla znaczenie praktycznych 
i interaktywnych aspektów kształcenia 
ekonomicznego i kształcenia w zakresie 
przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 45
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do państw członkowskich, aby 11. apeluje do państw członkowskich, aby 
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zobowiązały się do przyjęcia do 2015 r. 
krajowych strategii na rzecz włączenia 
kształcenia w zakresie przedsiębiorczości 
do programu nauki szkolnej (szkoły 
podstawowe, średnie, kształcenie 
zawodowe, wyższe i kształcenie dla 
dorosłych); podkreśla znaczenie 
praktycznych i interaktywnych aspektów 
kształcenia ekonomicznego i kształcenia w 
zakresie przedsiębiorczości;

zobowiązały się do przyjęcia do 2015 r. 
krajowych strategii na rzecz włączenia 
kształcenia w zakresie przedsiębiorczości 
do programu nauki szkolnej (szkoły 
podstawowe, średnie, kształcenie 
zawodowe, wyższe i kształcenie dla 
dorosłych); oczekuje, że strategie te 
uwzględnią wszystkie formy 
przedsiębiorstw; podkreśla znaczenie 
praktycznych i interaktywnych aspektów 
kształcenia i szkolenia ekonomicznego i 
kształcenia w zakresie przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 46
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do państw członkowskich, aby 
zobowiązały się do przyjęcia do 2015 r. 
krajowych strategii na rzecz włączenia 
kształcenia w zakresie przedsiębiorczości 
do programu nauki szkolnej (szkoły 
podstawowe, średnie, kształcenie 
zawodowe, wyższe i kształcenie dla 
dorosłych); podkreśla znaczenie 
praktycznych i interaktywnych aspektów 
kształcenia ekonomicznego i kształcenia w 
zakresie przedsiębiorczości;

11. apeluje do państw członkowskich, aby 
zobowiązały się do przyjęcia do 2015 r. 
krajowych strategii na rzecz włączenia 
kształcenia i szkolenia w zakresie 
przedsiębiorczości do programu nauki 
szkolnej (szkoły podstawowe, średnie, 
kształcenie zawodowe, wyższe i 
kształcenie dla dorosłych); podkreśla 
znaczenie praktycznych i interaktywnych 
aspektów kształcenia i szkolenia
ekonomicznego, jak również kształcenia i 
szkolenia w zakresie przedsiębiorczości 
oraz potrzebę wpajania kultury 
przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 47
Josefa Andrés Barea



PE513.283v01-00 26/56 AM\939607PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do państw członkowskich, aby 
zobowiązały się do przyjęcia do 2015 r. 
krajowych strategii na rzecz włączenia 
kształcenia w zakresie przedsiębiorczości 
do programu nauki szkolnej (szkoły 
podstawowe, średnie, kształcenie 
zawodowe, wyższe i kształcenie dla 
dorosłych); podkreśla znaczenie 
praktycznych i interaktywnych aspektów 
kształcenia ekonomicznego i kształcenia w 
zakresie przedsiębiorczości;

11. apeluje do państw członkowskich, aby 
zobowiązały się do przyjęcia do 2015 r. 
krajowych strategii na rzecz włączenia 
kształcenia w zakresie przedsiębiorczości 
do programu nauki szkolnej (szkoły 
podstawowe, średnie, kształcenie 
zawodowe, wyższe i kształcenie dla 
dorosłych); podkreśla znaczenie 
praktycznych i interaktywnych aspektów 
kształcenia ekonomicznego, w zakresie 
przepisów socjalnych, prawa pracy oraz
kształcenia w zakresie przedsiębiorczości;

Or. es

Poprawka 48
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. przypomina, że w czasie kryzysu 
przedsiębiorstwa spółdzielcze wykazały się 
większą odpornością niż wiele 
tradycyjnych przedsiębiorstw, dzięki 
modelowi zarządzania opartemu na 
wspólnej własności, na demokratycznej 
kontroli sprawowanej przez ich członków 
oraz na metodzie akumulacji kapitału; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
wsparcia, poprzez doraźne środki, tego 
modelu przedsiębiorczości jako możliwej 
alternatywy w obliczu upadłości oraz w 
celu ratowania przedsiębiorstw w kryzysie, 
ponieważ zakorzenienie w lokalnej 
gospodarce wspiera zrównoważony rozwój 
i ogranicza delokalizację;

Or. it
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Poprawka 49
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uważa, że kształcenie i szkolenie 
zawodowe może zapewnić umiejętności, 
wiedzę i kompetencje niezbędne na rynku 
pracy, w szczególności bezrobotnym oraz 
w zakresie indywidualnego doradztwa w 
poszukiwaniu pracy; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do rozszerzenia 
zakresu kształcenia i szkolenia 
zawodowego w całej Europie w celu 
zwiększenia przejrzystości, zakresu 
uznawania oraz jakości kompetencji i 
kwalifikacji, co ułatwi mobilność osób 
uczących się i pracowników;

Or. en

Poprawka 50
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że dla prawidłowego 
zarządzania przedsiębiorstwem 
nieodzowna jest wiedza o sposobie 
funkcjonowania rynków, gospodarki i 
systemów finansowych, w związku z czym 
wiedza na ten temat powinna zostać 
włączona do krajowych systemów 
kształcenia podstawowego, a także do 
unijnych programów kształcenia; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
bezzwłocznego włączenia edukacji 
finansowej do krajowych programów 
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nauczania;

Or. de

Poprawka 51
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla znaczenie praktyk 
zawodowych dla młodzieży w sektorach 
gospodarki o dobrej perspektywie rozwoju 
jako cennego kroku w procesie przejścia 
od edukacji do życia zawodowego;

Or. en

Poprawka 52
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. wzywa Komisję, aby zachęcała do 
przenoszenia własności przedsiębiorstw na 
rzecz pracowników, aby włączyła 
mechanizmy finansowe, które mają 
pomóc pracownikom inwestować w 
przedsiębiorstwa w kryzysie lub 
nieposiadające następcy, a także aby 
zapewniła preferencyjne prawa dla 
pracowników w celu stworzenia jak 
najlepszych warunków publicznej oferty 
zakupu przedsiębiorstwa, któremu grozi 
zamknięcie;

Or. it
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Poprawka 53
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. opowiada się za utworzeniem do 2018 
r. własnej wspólnoty wiedzy i innowacji 
„Kultura przedsiębiorczości i kształcenie 
w zakresie przedsiębiorczości” przy 
Europejskim Instytucie Innowacji i 
Technologii, aby rozwijać innowacyjne 
koncepcje kształcenia w zakresie 
przedsiębiorczości od dzieciństwa oraz 
zachęcać przedsiębiorstwa do większego 
zaangażowania w tej dziedzinie;

12. zwraca uwagę na istotną rolę 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii (EIT) we wspieraniu kultury 
przedsiębiorczości przez edukację, 
szkolenia i praktykę; zauważa, że 
wszystkie wspólnoty wiedzy i innowacji 
(WWiI) w ramach EIT powinny aktywnie 
wspierać przedsiębiorczość w 
odpowiednich dziedzinach swojej 
działalności przez rozwój programów 
nauczania, które łączą doskonałą bazę 
naukową i innowacyjność z 
umiejętnościami i doświadczeniem w 
dziedzinie przedsiębiorczości, 
przygotowując przyszłych i inspirując 
istniejących przedsiębiorców, których 
innowacyjny i przedsiębiorczy sposób 
myślenia jest konieczny w celu tworzenia 
dobrobytu i miejsc pracy w UE;

Or. en

Poprawka 54
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. opowiada się za utworzeniem do 2018 
r. własnej wspólnoty wiedzy i innowacji 
„Kultura przedsiębiorczości i kształcenie 
w zakresie przedsiębiorczości” przy 
Europejskim Instytucie Innowacji i 
Technologii, aby rozwijać innowacyjne 
koncepcje kształcenia w zakresie 
przedsiębiorczości od dzieciństwa oraz 

12. zauważa, że celem EIT jest zachęcenie 
wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) do 
rozwoju umiejętności w zakresie 
przedsiębiorczości, kultur i zarządzania w 
celu zwiększenia liczby tworzonych 
przedsiębiorstw; podkreśla w związku z 
tym, że struktura wszystkich WWiI oraz 
ich podejście do badań, innowacji i 
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zachęcać przedsiębiorstwa do większego 
zaangażowania w tej dziedzinie;

szkoleń powinny być oparte na 
przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 55
Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. opowiada się za utworzeniem do 2018 
r. własnej wspólnoty wiedzy i innowacji 
„Kultura przedsiębiorczości i kształcenie 
w zakresie przedsiębiorczości” przy 
Europejskim Instytucie Innowacji i 
Technologii, aby rozwijać innowacyjne 
koncepcje kształcenia w zakresie 
przedsiębiorczości od dzieciństwa oraz 
zachęcać przedsiębiorstwa do większego 
zaangażowania w tej dziedzinie;

12. z zadowoleniem przyjmuje koncepcję 
wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI), 
która, skupiając się na przedsiębiorczości
przez integrację składników trójkąta 
wiedzy, tj. badań, szkolnictwa wyższego i 
innowacji, stanowi ważny czynnik rozwoju 
innowacji w ramach najważniejszych 
wyzwań społecznych, a tym samym ważny 
instrument wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy w Europie;

Or. en

Poprawka 56
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. opowiada się za utworzeniem do 2018 
r. własnej wspólnoty wiedzy i innowacji 
„Kultura przedsiębiorczości i kształcenie w 
zakresie przedsiębiorczości” przy 
Europejskim Instytucie Innowacji i 
Technologii, aby rozwijać innowacyjne 
koncepcje kształcenia w zakresie 
przedsiębiorczości od dzieciństwa oraz 
zachęcać przedsiębiorstwa do większego 
zaangażowania w tej dziedzinie;

12. opowiada się za utworzeniem do 2018 
r. własnej wspólnoty wiedzy i innowacji 
„Kultura przedsiębiorczości i kształcenie w 
zakresie przedsiębiorczości” przy 
Europejskim Instytucie Innowacji i 
Technologii; wzywa do rozwijania 
innowacyjnych koncepcji kształcenia w 
zakresie przedsiębiorczości od dzieciństwa 
oraz metod zintegrowania tych koncepcji z 
istniejącymi systemami oświaty w ramach 
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współpracy z krajowymi instytucjami i 
pracodawcami; do realizacji tego celu 
powinny być stosowane przede wszystkim 
nowoczesne, cyfrowe metody kształcenia;
podkreśla, że konieczne jest zachęcanie 
przedsiębiorstw do większego 
zaangażowania w tej dziedzinie;

Or. de

Poprawka 57
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp -13 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-13. wzywa Komisję Europejską oraz 
grupę EBI do zwiększenia wysiłków w 
zakresie informacji, tak aby we 
współpracy z organizacjami małych i 
średnich przedsiębiorstw zwiększyć 
znajomość możliwości finansowania 
takich właśnie przedsiębiorstw;

Or. de

Poprawka 58
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp -13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-13a. podkreśla, że stworzenie 
elastycznych alternatywnych form 
finansowania ma szczególne znaczenie 
dla zakładania nowych przedsiębiorstw;
zaznacza, że trzeba wyeliminować 
dyskryminację podatkową kapitału 
własnego i kapitału obcego i należy 
ustanowić składkę udziału wolną od 
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podatku; podkreśla, że jedną z 
najważniejszych form finansowania 
małych i średnich przedsiębiorstw są 
kredyty bankowe, że konieczne jest 
zagwarantowanie, aby miały one pewny 
dostęp do kredytów, oraz że ponadto 
należy dążyć do wzmocnienia 
finansowania udziałów przez tworzenie 
lepszych warunków ramowych dla private 
equity i venture capital, w tym wspieranie 
funduszy dla klasy średniej oraz crowd 
investment bez konieczności ponoszenia 
wysokich kosztów wydawania prospektów;
wzywa do przyjęcia kwoty wolnej od 
podatku wynoszącej 50 000 EUR na 
zakup udziałów przez inwestorów 
prywatnych;

Or. de

Poprawka 59
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp -13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-13b. przypomina, że jedną z największych 
przeszkód przy zakładaniu i prowadzeniu 
przedsiębiorstwa pozostają obciążenia 
administracyjne; nalega, aby likwidacja 
zbędnych obciążeń administracyjnych
stała się najważniejszym punktem 
politycznego porządku dziennego i 
oczekuje od następnej Komisji 
konkretnych propozycji politycznych i 
praktycznych, które w można by zapisać w 
priorytetach programu Small Business 
Act do roku 2020 w taki sposób, aby 
zawierały konkretne, ilościowe cele (np. 
redukcję obciążeń administracyjnych 
związanych z regulacjami unijnymi o 25% 
do roku 2020);

Or. de
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Poprawka 60
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje środki 
zaproponowane przez Komisję w 
odniesieniu do tego priorytetowego 
działania i przypomina o odpowiednich 
postanowieniach Parlamentu 
Europejskiego zawartych w rezolucji w 
sprawie małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP): konkurencyjność i możliwości 
działalności gospodarczej z dnia 23 
października 2012 r. i w rezolucji w 
sprawie poprawy dostępu MŚP do 
finansowania z dnia 5 lutego 2013 r.;

13. odnotowuje środki zaproponowane 
przez Komisję w odniesieniu do tego 
priorytetowego działania i przypomina o 
odpowiednich postanowieniach Parlamentu 
Europejskiego zawartych w rezolucji w 
sprawie małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP): konkurencyjność i możliwości 
działalności gospodarczej z dnia 23 
października 2012 r. i w rezolucji w 
sprawie poprawy dostępu MŚP do 
finansowania z dnia 5 lutego 2013 r.;

Or. es

Poprawka 61
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. z zadowoleniem przyjmuje ponowne 
wezwanie państw członkowskich przez 
Komisję do zmniejszenia kosztów i czasu 
potrzebnego, aby założyć firmę; wskazuje, 
że od czasu programu Small Business Act 
poczyniono niewielkie postępy, oraz 
wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia wysiłków w tym zakresie;

Or. en
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Poprawka 62
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że podczas tworzenia 
przyjaznego otoczenia biznesowego przez 
świadczenie usług wsparcia dla 
przedsiębiorstw należy uwzględnić różne 
rodzaje modeli biznesowych, takie jak 
działalność rodzinna, przedsiębiorstwa 
spółdzielcze i inne;

Or. en

Poprawka 63
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że podczas tworzenia 
przyjaznego otoczenia biznesowego przez 
świadczenie usług wsparcia dla 
przedsiębiorstw należy uwzględnić różne 
rodzaje modeli biznesowych, takie jak 
działalność rodzinna, przedsiębiorstwa 
spółdzielcze i inne;

Or. en

Poprawka 64
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie potencjału EFRROW przy 
gwarantowaniu przedsiębiorcom dostępu
do źródeł finansowania, szczególnie w 
sektorze rolnictwa i na obszarach 
wiejskich;

Or. fr

Poprawka 65
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wskazuje, że środki wsparcia, jakie 
UE przeznacza MŚP, wciąż pozostają 
niezbalansowane oraz że wiele państw 
członkowskich nadal nie uwzględnia 
specyfiki małych podmiotów 
gospodarczych przy opracowywaniu aktów 
prawnych;

Or. lt

Poprawka 66
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. podkreśla, że dostęp do finansowania 
pozostaje jedną z głównych przeszkód w 
rozwoju MŚP; zwraca się do Komisji o 
dokonanie odpowiedniej oceny, czy środki 
wsparcia finansowego MŚP takie jak np. 
instrument mikrofinansowy Progress
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rzeczywiście przyczyniają się do wzrostu 
możliwości pozyskania finansowania, 
zwłaszcza przy uwzględnieniu, że 
instytucje finansowe niektórych państw 
członkowskich stosują niewspółmiernie 
rygorystyczne warunki udzielania 
kredytów MŚP;

Or. lt

Poprawka 67
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. docenia starania Komisji, aby 
poprawić warunki podatkowe 
obowiązujące przy przenoszeniu własności 
przedsiębiorstw; za konieczne uważa 
lepsze traktowanie pod względem 
podatkowym innowacyjnych form 
finansowania, takich jak finansowanie 
grupowe czy finansowanie przez anioły 
biznesu;

14. docenia wezwanie państw 
członkowskich przez Komisję do poprawy 
warunków administracyjnych i fiskalnych 
obowiązujących przy przenoszeniu 
własności przedsiębiorstw; za konieczne 
uważa lepsze traktowanie pod względem 
podatkowym innowacyjnych form 
finansowania, takich jak finansowanie 
grupowe czy finansowanie przez anioły 
biznesu; wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia wsparcia przy przenoszeniu
własności przedsiębiorstw za pomocą 
instrumentów finansowych na szczeblu 
krajowym, w szczególności poprzez 
gwarancje kredytowe;

Or. en

Poprawka 68
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. docenia starania Komisji, aby poprawić 
warunki podatkowe obowiązujące przy 
przenoszeniu własności przedsiębiorstw; za 
konieczne uważa lepsze traktowanie pod 
względem podatkowym innowacyjnych 
form finansowania, takich jak 
finansowanie grupowe czy finansowanie 
przez anioły biznesu;

14. docenia starania Komisji, aby poprawić 
warunki podatkowe obowiązujące przy 
przenoszeniu własności przedsiębiorstw;
uważa, że przenoszenie własności
przedsiębiorstw na rzecz pracowników 
powinno się szczególnie wspierać, także 
przez odpowiednie przeznaczone dla 
pracowników inicjatywy szkoleniowe w 
zakresie umiejętności zarządzania;

Or. en

Poprawka 69
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. docenia starania Komisji, aby 
poprawić warunki podatkowe 
obowiązujące przy przenoszeniu własności 
przedsiębiorstw; za konieczne uważa 
lepsze traktowanie pod względem 
podatkowym innowacyjnych form 
finansowania, takich jak finansowanie 
grupowe czy finansowanie przez anioły 
biznesu;

14. zachęca Komisję do zwiększenia 
wysiłków na rzecz uproszczenia 
warunków podatkowych obowiązujących
przy przenoszeniu własności 
przedsiębiorstw; za konieczne uważa 
zwiększenie konkurencyjności pod 
względem podatkowym innowacyjnych 
form finansowania, takich jak 
finansowanie grupowe czy finansowanie 
przez anioły biznesu na rzecz MŚP;

Or. en

Poprawka 70
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. docenia starania Komisji, aby poprawić 
warunki podatkowe obowiązujące przy 
przenoszeniu własności przedsiębiorstw; za 
konieczne uważa lepsze traktowanie pod 
względem podatkowym innowacyjnych 
form finansowania, takich jak 
finansowanie grupowe czy finansowanie 
przez anioły biznesu;

14. docenia starania Komisji, aby poprawić 
warunki podatkowe obowiązujące przy 
przenoszeniu własności przedsiębiorstw; za 
konieczne uważa lepsze traktowanie pod 
względem podatkowym innowacyjnych 
form finansowania, takich jak 
finansowanie grupowe, finansowanie 
venture capital czy finansowanie przez 
anioły biznesu;

Or. en

Poprawka 71
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zauważa, że skomplikowane przepisy 
dotyczące podatku VAT stanowią od 
dawna jedną z największych przeszkód dla 
przedsiębiorców, które uniemożliwiają im 
korzystanie z możliwości jednolitego
rynku; wzywa Komisję do przedłożenia w 
najszybszym możliwym terminie 
ogłoszonych wniosków dotyczących 
dostosowania przepisów i zmniejszenia 
kosztów przestrzegania przepisów 
dotyczących podatku VAT w formie 
pojedynczego oświadczenia, aby 
umożliwić przyjęcie tych przepisów przez 
obecne władze ustawodawcze;

Or. en

Poprawka 72
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. za konieczne uważa lepsze 
traktowanie pod względem podatkowym 
innowacyjnych form finansowania, takich 
jak finansowanie grupowe czy 
finansowanie przez anioły biznesu, oraz 
przyjmuje z zadowoleniem nacisk Komisji 
na działanie platform finansowania 
społecznościowego;

Or. en

Poprawka 73
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zaproponowane środki służące 
zmniejszeniu obciążeń administracyjnych 
uważa za uzupełnienie zasad programu 
Small Business Act; ubolewa, że w planie 
działania nie wspomniano ważnych 
inicjatyw takich jak środki na rzecz 
przeprowadzania testu MŚP na szczeblu 
krajowym czy przyszłe prace grupy 
wysokiego szczebla ds. obciążeń 
administracyjnych; apeluje, aby 
pełnomocnicy ds. MŚP koordynowali w 
ramach służb Komisji dziesięć
najważniejszych dalszych działań;

15. zaproponowane środki służące 
zmniejszeniu obciążeń administracyjnych 
uważa za uzupełnienie zasad programu 
Small Business Act; ubolewa, że w planie 
działania nie wspomniano ważnych 
inicjatyw takich jak środki na rzecz 
przeprowadzania testu MŚP na szczeblu 
krajowym czy przyszła rola grupy 
wysokiego szczebla ds. obciążeń 
administracyjnych, lub ustanowienie tabeli 
rocznych wyników obciążeń 
regulacyjnych w UE i państwach 
członkowskich; apeluje, aby Komisja, pod 
przewodnictwem pełnomocnika ds. MŚP, 
określiła aktualny plan działania, aby 
dokonać przeglądu i zmiany dziesięciu 
najbardziej uciążliwych środków UE w 
celu zmniejszenia niepotrzebnych lub 
nadmiernych obciążeń;

Or. en
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Poprawka 74
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zaproponowane środki służące 
zmniejszeniu obciążeń administracyjnych 
uważa za uzupełnienie zasad programu 
Small Business Act; ubolewa, że w planie 
działania nie wspomniano ważnych 
inicjatyw takich jak środki na rzecz 
przeprowadzania testu MŚP na szczeblu 
krajowym czy przyszłe prace grupy 
wysokiego szczebla ds. obciążeń 
administracyjnych; apeluje, aby 
pełnomocnicy ds. MŚP koordynowali w 
ramach służb Komisji dziesięć 
najważniejszych dalszych działań;

15. zaproponowane środki służące 
zmniejszeniu obciążeń administracyjnych 
uważa za uzupełnienie zasad programu 
Small Business Act; uważa, że obciążenie 
regulacyjne należy zmniejszyć wyłącznie 
wtedy, gdy jest ono niepotrzebne lub 
nieproporcjonalnie wysokie, oraz że takie 
zmniejszenie w żadnym wypadku nie może 
naruszać podstawowych norm 
społecznych i środowiskowych; ubolewa, 
że w planie działania nie wspomniano 
ważnych inicjatyw takich jak środki na 
rzecz przeprowadzania testu MŚP na 
szczeblu krajowym czy przyszłe prace 
grupy wysokiego szczebla ds. obciążeń 
administracyjnych; apeluje, aby 
pełnomocnicy ds. MŚP koordynowali w 
ramach służb Komisji dziesięć 
najważniejszych dalszych działań;

Or. en

Poprawka 75
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zaproponowane środki służące 
zmniejszeniu obciążeń administracyjnych 
uważa za uzupełnienie zasad programu 
Small Business Act; ubolewa, że w planie 
działania nie wspomniano ważnych 

15. zaproponowane środki służące 
zmniejszeniu obciążeń administracyjnych 
uważa za uzupełnienie zasad programu 
Small Business Act; podkreśla, że 
zniesienie obciążeń administracyjnych nie 
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inicjatyw takich jak środki na rzecz 
przeprowadzania testu MŚP na szczeblu 
krajowym czy przyszłe prace grupy 
wysokiego szczebla ds. obciążeń 
administracyjnych; apeluje, aby 
pełnomocnicy ds. MŚP koordynowali 
w ramach służb Komisji dziesięć 
najważniejszych dalszych działań;

może spowodować pogorszenia 
istniejących przepisów w omawianych 
ustawach, w tym w ustawie o 
bezpieczeństwie i higienie pracy oraz 
prawie pracy; ubolewa, że w planie 
działania nie wspomniano ważnych 
inicjatyw takich jak środki na rzecz 
przeprowadzania testu MŚP na szczeblu 
krajowym czy przyszłe prace grupy 
wysokiego szczebla ds. obciążeń 
administracyjnych; apeluje, aby 
pełnomocnicy ds. MŚP koordynowali 
w ramach służb Komisji dziesięć 
najważniejszych dalszych działań;

Or. da

Poprawka 76
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zaproponowane środki służące 
zmniejszeniu obciążeń administracyjnych 
uważa za uzupełnienie zasad programu 
Small Business Act; ubolewa, że w planie 
działania nie wspomniano ważnych 
inicjatyw takich jak środki na rzecz 
przeprowadzania testu MŚP na szczeblu 
krajowym czy przyszłe prace grupy 
wysokiego szczebla ds. obciążeń 
administracyjnych; apeluje, aby 
pełnomocnicy ds. MŚP koordynowali w 
ramach służb Komisji dziesięć 
najważniejszych dalszych działań;

15. zaproponowane środki służące 
zmniejszeniu obciążeń administracyjnych i 
biurokratycznych uważa za uzupełnienie 
zasad programu Small Business Act; 
ubolewa, że w planie działania nie 
wspomniano ważnych inicjatyw takich jak 
środki na rzecz przeprowadzania testu 
MŚP na szczeblu krajowym czy przyszłe 
prace grupy wysokiego szczebla ds. 
obciążeń administracyjnych; apeluje, aby 
pełnomocnicy ds. MŚP koordynowali w 
ramach służb Komisji dziesięć 
najważniejszych dalszych działań;

Or. es

Poprawka 77
Paul Rübig
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Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa państwa członkowskie do 
zastosowania dwuletniego okresu 
ochronnego dla nowo utworzonych
przedsiębiorstw w odniesieniu do 
płatności składek na ubezpieczenia 
społeczne oraz trzyletniego okresu 
ochronnego na wszystkie podatki on 
account, tak aby przedsiębiorstwa przez 
pierwsze trzy lata istnienia płaciły podatki 
wyłącznie od rzeczywiście uzyskanych 
zysków, a także aby system ten był 
całkowicie przejrzysty w celu 
niedopuszczenia do nadużyć.

Or. de

Poprawka 78
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla znaczenie transferu wiedzy 
między centrami wiedzy, takimi jak 
instytuty badawcze i centra doskonałości, 
a MŚP dla powodzenia ich działalności; 
podkreśla potrzebę jasnego zdefiniowania 
procesu transferu wiedzy i jej 
wykorzystywania w praktyce oraz 
wynikających z tego korzyści dla 
odnoszących sukcesy klastrów 
przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 79
Rachida Dati
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Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. popiera ambicje Komisji, aby dawać 
drugą szansę uczciwym bankrutom oraz 
aby zmniejszyć obciążenia 
administracyjne dotyczące 
przedsiębiorców;

Or. fr

Poprawka 80
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla znaczenie wolnych zawodów 
dla przedsiębiorczości w Europie; z 
zadowoleniem przyjmuje zapowiedziane 
przez Komisję utworzenie grupy roboczej, 
która zbada specyfikę i potrzeby wolnych 
zawodów; wzywa do opracowania 
europejskiej karty wolnych zawodów;

16. podkreśla znaczenie wolnych zawodów 
dla przedsiębiorczości w Europie; z 
zadowoleniem przyjmuje zapowiedziane 
przez Komisję utworzenie grupy roboczej, 
która zbada specyfikę i potrzeby wolnych 
zawodów; wzywa Komisję, aby przy ocenie 
skutków wniosków legislacyjnych oraz 
przy monitorowaniu prac nad Small 
Business Act uwzględniła wnioski 
opracowane przez grupę roboczą; wzywa 
do opracowania europejskiej karty 
wolnych zawodów;

Or. de

Poprawka 81
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla znaczenie wolnych zawodów 
dla przedsiębiorczości w Europie; z 
zadowoleniem przyjmuje zapowiedziane 

16. podkreśla znaczenie wolnych zawodów 
dla przedsiębiorczości w Europie; z 
zadowoleniem przyjmuje zapowiedziane 
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przez Komisję utworzenie grupy roboczej, 
która zbada specyfikę i potrzeby wolnych 
zawodów; wzywa do opracowania 
europejskiej karty wolnych zawodów;

przez Komisję utworzenie grupy roboczej, 
która zbada specyfikę i potrzeby wolnych 
zawodów; sugeruje, że w wyniku tych prac 
może zostać stworzona europejska karta 
wolnych zawodów;

Or. en

Poprawka 82
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla znaczenie wolnych zawodów 
dla przedsiębiorczości w Europie; z 
zadowoleniem przyjmuje zapowiedziane 
przez Komisję utworzenie grupy roboczej, 
która zbada specyfikę i potrzeby wolnych 
zawodów; wzywa do opracowania 
europejskiej karty wolnych zawodów;

16. podkreśla znaczenie wolnych zawodów 
dla przedsiębiorczości w Europie; z 
zadowoleniem przyjmuje zapowiedziane 
przez Komisję utworzenie grupy roboczej, 
która zbada specyfikę i potrzeby wolnych 
zawodów; wzywa do opracowania 
europejskiej karty wolnych zawodów;
jednocześnie podkreśla potrzebę zmiany
systemu ubezpieczeń społecznych wolnych 
zawodów, aby zagwarantować zrównanie 
praw socjalnych;

Or. es

Poprawka 83
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla wagę rozwoju ogólnych 
umiejętności i innowacyjności oraz 
wspieranie innowacyjności pracowniczej 
zarówno w nowych jak i istniejących 
przedsiębiorstwach; podkreśla ponadto, że 
największy sukces odniosły firmy 
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ukierunkowane na przedsiębiorczość, w 
tym te, które często są podmiotami 
wydzielonymi z jednostek macierzystych 
(spin off), w których pracownicy w 
bezpiecznych i innowacyjnych warunkach
mają możliwość rozwijania swych 
inicjatyw i pomysłów; podkreśla ponadto,
że wielu przedsiębiorców posiada 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a 
część z nich to pracownicy 
niewykwalifikowani; ożywienie w tym 
przypadku nie powinno dotyczyć tylko i 
wyłącznie pracowników akademickich; 
kierunki kształcenia zawodowego 
odgrywają także ważną rolę ożywieniu 
przedsiębiorczości i innowacyjności;

Or. da

Poprawka 84
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. podkreśla wagę rozwoju inicjatyw 
zachęcających pracowników do 
zakładania własnych działalności na pół 
etatu; zwraca uwagę na fakt, że 
przedsiębiorcy w Szwecji, pracujący na 
pół etatu, zatrudniają 400 000 osób 
rocznie, zaś połowa przedsiębiorstw 
akademickich pracujących na pełen etat, 
rozpoczęła działalność na pół etatu w 
Szwecji i Norwegii;

Or. da

Poprawka 85
Vicky Ford
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje o zdecydowane zwiększenie 
środków przewidzianych w wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) na program 
COSME, zwłaszcza w przypadku 
instrumentów finansowych; domaga się, 
aby w WRF kontynuowano programy na 
rzecz mikrofinansowania (np. Progress, 
JASMINE);

17. dostrzega fakt, że budżet na program 
COSME będzie znacząco wyższy niż 
obecny program ramowy na rzecz
konkurencyjności i innowacji;

Or. en

Poprawka 86
Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje o zdecydowane zwiększenie 
środków przewidzianych w wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) na program 
COSME, zwłaszcza w przypadku 
instrumentów finansowych; domaga się, 
aby w WRF kontynuowano programy na 
rzecz mikrofinansowania (np. Progress, 
JASMINE);

17. apeluje o zdecydowane zwiększenie 
środków przewidzianych w wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) na Europejski 
Instytut Innowacji i Technologii (EIT),
program COSME, zwłaszcza w przypadku 
instrumentów finansowych; domaga się, 
aby w WRF kontynuowano programy na 
rzecz mikrofinansowania (np. Progress, 
JASMINE);

Or. en

Poprawka 87
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje o zdecydowane zwiększenie 
środków przewidzianych w wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) na program 
COSME, zwłaszcza w przypadku 
instrumentów finansowych; domaga się, 
aby w WRF kontynuowano programy na 
rzecz mikrofinansowania (np. Progress, 
JASMINE);

17. apeluje o zdecydowane zwiększenie 
środków przewidzianych w wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) na program 
COSME, zwłaszcza w przypadku 
instrumentów finansowych; domaga się, 
aby w WRF kontynuowano programy na 
rzecz mikrofinansowania (np. Progress, 
JASMINE i JEREMIE);

Or. de

Poprawka 88
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje o zdecydowane zwiększenie 
środków przewidzianych w wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) na program 
COSME, zwłaszcza w przypadku 
instrumentów finansowych; domaga się, 
aby w WRF kontynuowano programy na 
rzecz mikrofinansowania (np. Progress, 
JASMINE);

17. apeluje o trzykrotne zwiększenie 
środków przewidzianych w wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) na program 
COSME, zwłaszcza w przypadku 
instrumentów finansowych; domaga się, 
aby w WRF kontynuowano programy na 
rzecz mikrofinansowania (np. Progress, 
JASMINE);

Or. en

Poprawka 89
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że stworzenie elastycznych 
alternatywnych form finansowania ma 
szczególne znaczenie dla zakładania 

18. podkreśla, że stworzenie elastycznych 
alternatywnych form finansowania ma 
szczególne znaczenie dla zakładania 
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nowych przedsiębiorstw; zaznacza, że 
trzeba wyeliminować dyskryminację 
podatkową kapitału własnego i kapitału 
obcego i należy ustanowić składkę udziału 
wolną od podatku;

nowych przedsiębiorstw i MŚP; dostrzega 
fakt, że różny udział kapitału obcego, 
kapitału własnego i kapitału hybrydowego 
może być odpowiedni dla różnych modeli 
biznesowych; podkreśla zatem, że 
dyskryminacji podatkowej kapitału 
własnego i kapitału obcego do celów 
podatku od przedsiębiorstw należy 
dokonywać ostrożnie oraz że państwa 
członkowskie powinny rozważyć 
ustanowienie składki udziału wolnej od 
podatku w gospodarce realnej w celu 
pobudzenia zrównoważonego wzrostu i 
stworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 90
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że stworzenie elastycznych 
alternatywnych form finansowania ma 
szczególne znaczenie dla zakładania 
nowych przedsiębiorstw; zaznacza, że 
trzeba wyeliminować dyskryminację 
podatkową kapitału własnego i kapitału 
obcego i należy ustanowić składkę udziału 
wolną od podatku;

18. podkreśla, że stworzenie elastycznych 
alternatywnych form finansowania ma 
szczególne znaczenie dla zakładania 
nowych przedsiębiorstw; wzywa państwa 
członkowskie do wyeliminowania 
dyskryminacji podatkowej kapitału 
własnego i kapitału obcego oraz 
ustanowienia składki udziału wolnej od 
podatku;

Or. en

Poprawka 91
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że stworzenie elastycznych 
alternatywnych form finansowania ma 
szczególne znaczenie dla zakładania 
nowych przedsiębiorstw; zaznacza, że 
trzeba wyeliminować dyskryminację 
podatkową kapitału własnego i kapitału 
obcego i należy ustanowić składkę udziału 
wolną od podatku;

18. podkreśla, że stworzenie elastycznych 
alternatywnych form finansowania ma 
szczególne znaczenie dla zakładania 
nowych przedsiębiorstw; wzywa Komisję 
do oceny korzyści płynących z 
sekurytyzacji mikrokredytów; zaznacza, że 
trzeba wyeliminować dyskryminację 
podatkową kapitału własnego i kapitału 
obcego i należy ustanowić składkę udziału 
wolną od podatku;

Or. en

Poprawka 92
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że stworzenie elastycznych 
alternatywnych form finansowania ma 
szczególne znaczenie dla zakładania 
nowych przedsiębiorstw; zaznacza, że 
trzeba wyeliminować dyskryminację 
podatkową kapitału własnego i kapitału 
obcego i należy ustanowić składkę udziału 
wolną od podatku;

18. podkreśla, że udostępnienie 
niskooprocentowanych pożyczek oraz 
stworzenie elastycznych alternatywnych 
form finansowania ma szczególne 
znaczenie dla zakładania nowych 
przedsiębiorstw; zaznacza, że trzeba 
wyeliminować dyskryminację podatkową 
kapitału własnego i kapitału obcego 
i należy ustanowić składkę udziału wolną 
od podatku;

Or. es

Poprawka 93
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. zachęca państwa członkowskie do 
poparcia podziału umów w sprawie
zamówienia publicznego na części, aby 
ułatwić MŚP uczestnictwo w przetargach 
publicznych, na przykład włączając zasadę 
„stosuj lub wyjaśnij” w zakres krajowej 
ustawy o zamówieniach publicznych;

Or. en

Poprawka 94
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. ubolewa, że w niektórych państwach 
członkowskich wciąż obowiązują wysokie 
wymagania związane z rozpoczęciem 
działalności gospodarczej; zwraca się do 
Komisji o zapewnienie, aby państwa 
członkowskie do 2015 r. skróciły do 
jednego miesiąca czas oczekiwania na 
wydanie licencji i innych pozwoleń 
potrzebnych do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej;

Or. lt

Poprawka 95
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla znaczenie wdrożenia 
szczególnych środków i świadczeń dla 
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nowo wykształconych osób, które odbyły 
kursy z zakresu przedsiębiorczości w 
trakcie swego kształcenia;

Or. da

Poprawka 96
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia centrów działających zgodnie z 
zasadą jednego okienka i świadczących 
wszechstronne wsparcie działalności 
gospodarczej, obejmujące m.in. możliwość 
uzyskania finansowania z różnych źródeł 
oraz doradztwo w zakresie rozpoczynania 
działalności gospodarczej i jej rozwoju 
wewnątrz UE oraz poza jej granicami;

Or. lt

Poprawka 97
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia zrównoważonego podejścia w 
zakresie krajowych przepisów dotyczących 
okresów regulowania zobowiązań i spłaty 
zadłużenia, tak aby uczciwi bankruci 
mogli otrzymać „drugą szansę”, a ryzyko 
wierzycieli było zminimalizowane;

Or. en

Poprawka 98
Vicky Ford
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. popiera wprowadzenie 
ogólnoeuropejskiego dnia 
przedsiębiorczości, który powinien być w 
pierwszej kolejności skierowany do 
mediów i powinien przypominać o 
sukcesach odniesionych w dziedzinie 
przedsiębiorczości w UE zarówno pod 
względem gospodarczym, jak i 
społecznym;

skreślony

Or. en

Poprawka 99
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. popiera wprowadzenie 
ogólnoeuropejskiego dnia 
przedsiębiorczości, który powinien być w 
pierwszej kolejności skierowany do 
mediów i powinien przypominać o 
sukcesach odniesionych w dziedzinie 
przedsiębiorczości w UE zarówno pod 
względem gospodarczym, jak i 
społecznym;

19. popiera wprowadzenie 
ogólnoeuropejskiego dnia 
przedsiębiorczości, który powinien być w 
pierwszej kolejności skierowany do 
mediów i powinien przypominać o 
sukcesach odniesionych w dziedzinie 
przedsiębiorczości; uważa, że należy 
szczególnie skoncentrować się na 
przykładach przedsiębiorców zdolnych do 
tworzenia gospodarczej wartości dodanej z 
poszanowaniem zrównoważonego rozwoju 
UE oraz głównych zasad 
odpowiedzialności społecznej;

Or. en
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Poprawka 100
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. popiera wprowadzenie 
ogólnoeuropejskiego dnia 
przedsiębiorczości, który powinien być w 
pierwszej kolejności skierowany do 
mediów i powinien przypominać o 
sukcesach odniesionych w dziedzinie 
przedsiębiorczości w UE zarówno pod 
względem gospodarczym, jak i 
społecznym;

19. popiera wprowadzenie 
ogólnoeuropejskiego dnia 
przedsiębiorczości, który powinien być w 
pierwszej kolejności skierowany do 
mediów i powinien przypominać o 
sukcesach odniesionych w dziedzinie 
przedsiębiorczości w UE zarówno pod 
względem gospodarczym, jak i 
społecznym; pragnie, aby w wydarzeniu 
tym brały udział szkoły i instytucje 
edukacyjne, uczestnicząc w spotkaniach z 
przedsiębiorcami i składając wizyty w 
przedsiębiorstwach;

Or. it

Poprawka 101
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca uwagę na duży potencjał kobiet 
jako przedsiębiorców i wzywa Komisję do 
przedstawienia pewnych danych, dzięki 
którym będzie można lepiej ocenić 
obowiązujące prawodawstwo i łatwiej 
usunąć możliwe przeszkody, na jakie 
natykają się kobiety przedsiębiorcy;

20. zwraca uwagę na duży potencjał kobiet 
jako przedsiębiorców i wzywa Komisję do 
przedstawienia pewnych danych, dzięki 
którym będzie można lepiej ocenić 
obowiązujące prawodawstwo i łatwiej 
usunąć możliwe przeszkody, na jakie 
natykają się kobiety przedsiębiorcy, 
ponadto wzywa Komisję do czuwania nad 
równowagą płci w zarządach spółek 
giełdowych;

Or. it
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Poprawka 102
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, że obecnie w UE 85% 
niewykonawczych członków zarządów 
oraz 91,1% wykonawczych członków 
zarządów stanowią mężczyźni, podczas 
gdy kobiety stanowią odpowiednio 15% i 
8,9%, oraz przyjmuje z zadowoleniem 
wniosek ustawodawczy Komisji 
Europejskiej, którego celem jest 
osiągnięcie poziomu 40% w odniesieniu 
do liczby przedstawicieli płci 
niedostatecznie reprezentowanej wśród 
niewykonawczych członków zarządów 
spółek publicznych;

Or. en

Poprawka 103
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla potencjał spółdzielni i 
przedsiębiorstw społecznych jako narzędzi 
tworzenia miejsc pracy – szczególnie dla 
młodzieży – ze względu na rolę, jaką 
odgrywają one w zrównoważonym 
rozwoju lokalnym zarówno pod względem 
ekonomicznym, jak i pod względem praw 
socjalnych i pracowniczych;

Or. es
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Poprawka 104
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla zasadniczą rolę TIK dla
funkcjonowania przedsiębiorstw i wzywa 
Komisję oraz państwa członkowskie do 
tworzenia i promowania programów 
rozwoju zdolności w dziedzinie TIK, w 
szczególności tych skierowanych do 
młodzieży i kobiet;

Or. ro

Poprawka 105
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. uznaje, że należy zwrócić szczególną
uwagę na pozostałe grupy niedostatecznie 
obecne w sferze przedsiębiorczości, takie 
jak młodzież, osoby starsze, 
niepełnosprawne oraz emigranci;

Or. es

Poprawka 106
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. uważa, że wyzwania natury 
demograficznej wymagają szerszej 
strategii łączącej tworzenie miejsc pracy 
oraz sprostanie nowym i powstającym 
potrzebom na europejskim rynku pracy; w 
związku z tym uważa, iż należy poczynić 
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dalsze postępy w zwiększaniu mobilności 
pracowników w UE, w tym naukowców i 
innych specjalistów, z myślą o realizacji 
idei Europy bez barier w ramach rynku 
wewnętrznego UE;

Or. en

Poprawka 107
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. wzywa Komisję do zwrócenia się do 
państw członkowskich, aby były otwarte 
na udzielanie pierwszeństwa obywatelom 
Unii, którzy ubiegają się o pracę, oraz o 
dokonanie przeglądu przepisów 
przejściowych regulujących dostęp do ich 
rynków pracy, jako sposobu na 
utrzymanie zatrudnienia w UE podczas 
światowego kryzysu gospodarczego;

Or. en


