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PROJEKT OPINII
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie sposobu, w jaki Unia Europejska może przyczynić się do stworzenia 
środowiska przyjaznego dla przedsiębiorstw i firm oraz przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność, które sprzyjałoby tworzeniu miejsc pracy 
(2013/2176(INI))
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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących 
wskazówek:

A. podkreśla potrzebę ściślejszego powiązania strategii politycznych Unii na rzecz MŚP 
w zakresie innowacji, wzrostu, internacjonalizacji, produktywności i ograniczenia 
biurokracji, a także jakości zasobów ludzkich i odpowiedzialności społecznej;

B. z zadowoleniem przyjmuje Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (COSME), a także instrument na rzecz MŚP 
przewidziany w programie „Horyzont 2020”; ubolewa jednak z powodu faktu, że budżet 
przeznaczony na program COSME w wieloletnich ramach finansowych (WRF) jest 
ograniczony;

C. z zadowoleniem przyjmuje w szczególności działania przewidziane na mocy art. 7 
wniosku w sprawie COSME, których celem jest promowanie przedsiębiorczości i kultury 
pracy opartej na przedsiębiorczości;

D. uważa, że środki polityki publicznej odgrywają ważną rolę we wspieraniu i stymulowaniu 
świadczenia rozmaitych usług wsparcia dla MŚP (np. inkubatory przedsiębiorczości, biura 
transferu technologii, coaching, opieka mentorska itp.); stwierdza, że istotne znaczenie 
w tym zakresie ma tworzenie sieci i wymiana najlepszych praktyk;

E. zauważa, że w wielu państwach członkowskich brakuje wsparcia regulacyjnego dla 
młodych i innowacyjnych firm, i podkreśla potrzebę zmniejszenia rozdrobnienia 
poszczególnych strategii politycznych i instrumentów dotyczących MŚP na szczeblu 
europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym;

F. wzywa państwa członkowskie, aby poprzez tworzenie partnerstw między szkołami 
wyższymi i przedsiębiorstwami nadal przyjmowały środki polityczne kształtujące kulturę 
i systemy edukacyjne w celu wypełnienia obecnej luki między środowiskiem 
akademickim a rynkiem;

G. popiera te inicjatywy na szczeblu UE, które pomagają MŚP w uzyskiwaniu dostępu do 
większych środków finansowych, ponieważ ułatwiają młodym i innowacyjnym firmom 
pozyskiwanie funduszy;

H. podkreśla, że podstawową zasadą jednolitego rynku online jest wykorzystywanie internetu 
nie tylko w roli platformy komunikacji społecznej, ale także platformy, dzięki której 
każdy obywatel może z myślą o dowolnym innym obywatelu uruchomić usługę lub 
wprowadzić innowacyjny produkt, tym samym tworząc miejsca pracy i MŚP.


