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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – konkurencyjność i możliwości 
działalności gospodarczej

(2012/2042(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Europejską kartę małych i średnich przedsiębiorstw przyjętą podczas 
posiedzenia Rady Unii Europejskiej w Feira w dniach 19-20 czerwca 2000 r.,

– uwzględniając zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw1– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
14 października 2011 r. zatytułowany „Polityka przemysłowa – poprawa 
konkurencyjności” (COM(2011) 0642),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 9 listopada 2011 r. zatytułowany „Małe 
przedsiębiorstwo, wielki świat – nowe partnerstwo na rzecz pomocy MŚP w 
wykorzystaniu szans na światowych rynkach” (COM(2011) 0702),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 23 listopada 2011 r. zatytułowane 
„Zmniejszanie obciążeń regulacyjnych dla MŚP – Dostosowanie przepisów UE do 
potrzeb mikroprzedsiębiorstw” (COM(2011) 0803), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 lutego 2011 r. zatytułowany „Przegląd 
programu »Small Business Act« dla Europy” (COM(2011) 0078),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 kwietnia 2011 r. zatytułowany „Akt o 
jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
wzmocnienia zaufania. »Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego«” 
(COM(2011) 0206),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020: 
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010) 2020),

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 30 listopada 2011 r. dotyczący rozporządzenia 
ustanawiającego program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (2014–2020)2,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji na temat europejskiej konkurencyjności w 2011 r. 
(COM(2011) 0642),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie praktycznych aspektów 
przeglądu unijnych instrumentów mających na celu wspieranie finansowania MŚP w 

                                               
1 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.
2 COM(2011) 0834.
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kolejnym okresie programowania3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie polityki przemysłowej w 
dobie globalizacji4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przeglądu programu 
„Small Business Act”5,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów (A7-0000/2012),

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

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

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

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

1. „Małe przedsiębiorstwo - wielki świat”

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

2. zwraca uwagę na brak jednorodności w obrębie MŚP oraz na konieczność właściwego 

                                               
3P7_TA(2011)0057.
4P7_TA(2011)0093.
5P7_TA(2011)0235.
6„Europę stać na więcej” - sprawozdanie dotyczące najlepszych praktyk państw członkowskich w zakresie 
wdrażania prawodawstwa UE w najmniej obciążający sposób, przygotowane przez Grupę Wysokiego Szczebla 
Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń Administracyjnych, 15 listopada 2011 r.
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uwzględniania różnic między poszczególnymi przedsiębiorstwami i ich potrzebami;

INFORMOWANIE MŚP

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

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

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

MAPOWANIE USŁUG WSPARCIA

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

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

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

PROPAGOWANIE EUROPEJSKICH KLASTRÓW I SIECI

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

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

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

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

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

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

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

2. Obciążenia administracyjne

Podejście regulacyjne

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

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

18. uważa za błędne podejście polegające na domyślnym nieuwzględniania 
mikroprzedsiębiorstw we wszystkich wnioskach legislacyjnych; wzywa zatem do tego, 
aby mikrowymiar uczynić nieodłączną częścią testu MŚP, w ramach którego dokonywana 
będzie systematyczna ocena wszystkich możliwych wariantów, takich jak możliwość 
stosowania wyłączeń spod zakresu całości lub części przepisów czy stosowania dłuższych 
okresów dostosowawczych lub łagodniejszych przepisów;
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19. zachęca do poprawienia skuteczności wdrażania prawodawstwa UE do krajowych 
porządków prawnych; zwraca się do Komisji o rozważenie możliwości przedkładania 
większej liczby wniosków ustawodawczych w formie rozporządzenia; zwraca się do 
Komisji o dokonanie analizy możliwości wprowadzenia wymogu stosowania7„listy 
kontrolnej prawidłowego wdrażania prawodawstwa UE”;

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

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

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

Definicja MŚP

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

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

Dalsze środki

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

                                               
7Zgodnie z propozycją Grupy Wysokiego Szczebla ds. Obciążeń Administracyjnych.
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prawodawstwa oraz do przedłożenia nowych wniosków w dziedzinach, w których brakuje 
prawodawstwa w zakresie rynku wewnętrznego;

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

3. Poprawa konkurencyjności przemysłu i MŚP

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

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

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

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

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

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

33. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

WPROWADZENIE

W UE istnieje około 23 mln małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), co stanowi 99% 
wszystkich przedsiębiorstw.

MŚP zatrudniają ogółem około 75 mln osób (70% wszystkich miejsc pracy w UE). Ponadto, 
w latach 2002-2010 85% nowych miejsc pracy w UE powstało dzięki MŚP. Dane te pokazują 
istotny wpływ MŚP na gospodarkę UE. Wynika z nich również to, że decydenci muszą 
szukać sposobów takiego wykorzystania dynamiki sektora, aby korzyści z niej mogło odnosić 
całe społeczeństwo UE. Zwiększenie konkurencyjności MŚP wraz z jednoczesnym 
przyjęciem środków w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych, z którymi borykają się 
MŚP, stanowi jedyny sposób zagwarantowania dalszego rozwoju potencjału europejskich 
przedsiębiorstw i powrotu gospodarki UE na ścieżkę wzrostu. 

Podstawową rolę w europejskiej gospodarce odgrywa przemysł. Przemysł wytwórczy 
zatrudnia 25% pracowników europejskiego sektora prywatnego i przypada na niego 80% 
wydatków tego sektora przeznaczanych na badania i rozwój.

Zdaniem sprawozdawcy dokumenty Komisji, na których opiera się niniejsze sprawozdanie, w 
szczególności sprawozdanie w sprawie zmniejszania obciążeń regulacyjnych dla MŚP oraz 
dwa komunikaty Komisji, jeden dotyczący internacjonalizacji MŚP i drugi dotyczący 
konkurencyjności w Europie8,stanowią pozytywny i spójny krok na drodze do wyjścia z 
kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2008 r. Przedmiotowe sprawozdanie z własnej 
inicjatywy dzieli się na trzy części, z których każda dotyczy jednej ze wspomnianych 
konkretnych propozycji Komisji. 

POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI PRZEMYSŁU I MŚP

Pogląd, że w celu wyjścia z kryzysu, UE powinna poprawić konkurencyjność swoich 
przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, jest powszechnie podzielany przez wszystkie 
zainteresowane strony. W tym celu konieczne jest stworzenie otoczenia sprzyjającego 
rozwojowi nowych pomysłów i nowych przedsiębiorstw. Brak w Europie dobrze 
rozwiniętego otoczenia przyjaznego przedsiębiorcom spowodowany jest także znaczącymi 
różnicami, jakie istnieją między politykami przemysłowymi państw członkowskich. 
Rzeczywistość pokazuje jednak, że podstawą i niezbędnym elementem osiągnięcia celów w 
zakresie zrównoważonego wzrostu i ożywienia gospodarki, założonych w strategii „Europa 
2020”, jest prowadzenie przez państwa członkowskie spójnej i skoordynowanej polityki 
przemysłowej, jak również dokonanie głębokich zmian strukturalnych w polityce 
przemysłowej UE. 

                                               
8Komunikat zatytułowany „Polityka przemysłowa – Poprawa konkurencyjności”
Komunikat zatytułowany „Małe przedsiębiorstwo, wielki świat – nowe partnerstwo na rzecz pomocy MŚP w 
wykorzystaniu szans na światowych rynkach”
Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowane „Zmniejszanie obciążeń 
regulacyjnych dla MŚP – Dostosowanie przepisów UE do potrzeb mikroprzedsiębiorstw”. 
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Celem komunikatu Komisji zatytułowanego „Polityka przemysłowa – Poprawa 
konkurencyjności”, stanowiącego nową coroczną inicjatywę, która koncentruje się 
szczególnie na konkurencyjności i zawiera propozycje działań możliwych do podjęcia na 
szczeblu UE, jest wskazanie obszarów, które przybliżą Unię do osiągnięcia celów 
wyznaczonych w strategii „Europa 2020”. Te obszary to: 1) zmiany strukturalne w 
gospodarce; 2) innowacyjność gałęzi przemysłu; 3) zrównoważony rozwój i efektywne 
gospodarowanie zasobami; 4) otoczenie biznesu; 5) jednolity rynek i 6) małe i średnie 
przedsiębiorstwa.

Sprawozdawca z zadowoleniem wyraża się o wspomnianym komunikacie Komisji i z 
uznaniem zauważa, iż, podobnie jak w strategii „Europa 2020” i komunikacie w sprawie 
zintegrowanej polityki przemysłowej w Europie, sektor wytwórczy został uznany za 
kluczowy czynnik osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii 
Europejskiej. Sprawozdawca podziela ogólne podejście przyjęte w komunikacie Komisji, 
jednak wolałby, aby bardziej rozwinięto w nim wątek dotyczący możliwości badania wpływu 
prawodawstwa dotyczącego przemysłu na konkurencyjność oraz dokonywania jego oceny ex 
post. 

Zdaniem sprawozdawcy Unia więcej uwagi powinna poświęcić opracowywaniu programów 
pozwalających zagospodarować przedsiębiorczy potencjał, w szczególności ludzi młodych, 
kobiet i migrantów, który stanowi rzeczywistą alternatywę dla zatrudnienia. Ludzie będą w 
stanie przezwyciężyć swój strach przed porażką i zdobędą się na odwagę, aby rozpocząć 
działalność gospodarczą i rozwijać ją, tylko pod warunkiem zwiększenia kultury 
przedsiębiorczości w UE i przyciągnięcia większej ich liczby do biznesu za pomocą 
doraźnych programów i zachęt, takich jak przyjazne dla MŚP rozwiązania podatkowe i 
przywileje podatkowe. Takie działania naturalnie przyczynią się do tworzenia nowych miejsc 
pracy, rozwoju innowacji i zwiększenia potencjału gospodarczego wszystkich 
przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy ich działalność ma wymiar przemysłowy, usługowy 
czy społeczny. Właśnie takich działań potrzebuje dziś Europa.

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO - WIELKI ŚWIAT

Jedynie 25% MŚP w UE prowadzi działalność na skalę międzynarodową w obrębie 
jednolitego rynku, a tylko 13% z nich poza granicami UE. Ponieważ UE musi znaleźć nowe 
źródła wzrostu gospodarczego, aby zapewnić zatrudnienie i dobrobyt swoim obywatelom, 
powinna zachęcać MŚP do wchodzenia na rynki międzynarodowe. Możliwości wzrostu 
przedsiębiorstw poza obszarem UE, w szczególności zaś w krajach o gospodarkach 
wschodzących, są znaczne, nawet przy założeniu, że ze względu na to, iż duża liczba małych 
firm jest związana z lokalnym rynkiem, niewykorzystany potencjał po stronie europejskich 
MŚP do ekspansji na rynki zagraniczne nie powinien być przeceniany. 

Pośród powodów, dla których duża liczba MŚP nie decyduje się na ekspansję poza granicami 
UE, można wymienić niezliczone przeszkody, na które napotykają MŚP, które chcą 
rozpocząć działalność na rynku globalnym. Skomplikowane przepisy celne, niejasne regulacje 
i normy techniczne, brak dostępu do informacji o rynku, trudności w zakresie znalezienia 
potencjalnych odbiorców i odpowiednich partnerów stanowią tylko kilka przykładów takich 
przeszkód. 
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Propagowanie i wspieranie działalności gospodarczej MŚP poza UE stanowi zatem ważny 
element ogólnej strategii UE na rzecz konkurencyjności, określonej w ogólnym zarysie w 
komunikacie w sprawie zintegrowanej polityki przemysłowej, będącej inicjatywą przewodnią 
strategii Europa 2020, w przeglądzie programu „Small Business Act” dla Europy. Celem 
komunikatu Komisji jest określenie nowej strategii, która pomoże stworzyć warunki 
umożliwiające MŚP prowadzenie działalności również na rynkach poza UE. 

Sprawozdawca zgadza się ze zaproponowaną przez Komisję strukturą strategii oraz z 
większością działań przewidzianych w komunikacie, lecz jest przekonany, że w celu 
zapewnienia większej jej skuteczności, Komisja powinna uwzględnić w niej oba wymiary 
internacjonalizacji, czyli eksport i import, zaś w komunikacie nie poświęcono temu drugiemu 
wymiarowi wystarczającej uwagi. 

W szczególności sprawozdawca opowiada się za zwiększeniem zasięgu i zakresu 
wykorzystania Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości oraz uruchomieniem wielojęzycznego 
portalu internetowego, który powinien zawierać konkretne informacje na temat 
priorytetowych rynków oraz szczegóły dostępnych usług wsparcia. Obawę sprawozdawcy 
budzą jednak możliwości zapewnienia tego, aby narzędzia dostępne na szczeblu unijnym i 
krajowym zostały skoordynowane i nie powielały swoich funkcji. Obecnie jednak 
najważniejszą kwestią jest racjonalizacja wydatków pochodzących ze środków publicznych.

W tym kontekście sprawozdawca z uznaniem wyraża się o propozycji Komisji, aby 
przeprowadzić mapowanie znacznej liczby lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich 
programów wsparcia. Jednocześnie sprawozdawca uważa, że proces ten odniesie skuteczność 
tylko wówczas, jeśli nacisk zostanie położony na dokonanie oceny skuteczności obecnych 
systemów wsparcia, nie tylko na ich analizie jako takich. 

Informowanie MŚP i tworzenie synergii między MŚP to dwa istotne elementy strategii, które 
należy bardziej rozwinąć, jeśli UE rzeczywiście pragnie zwiększyć obecność europejskich 
MŚP na rynku globalnym. Z tego powodu sprawozdawca popiera pomysł wzmocnienia 
obecnych i stworzenia nowych form współpracy i partnerstwa między MŚP i innymi 
partnerami. 

Zdaniem Sprawozdawcy Komisja powinna kontynuować i dalej rozwijać programy, takie jak 
program Erasmus dla młodych przedsiębiorców, oraz zbadać możliwość stworzenia nowych 
programów, które umożliwiłyby utalentowanym przedsiębiorcom zdobywanie doświadczenia 
w centrach doskonalenia poza UE. 

OBCIĄŻENIA ADMINISTRACYJNE

W 2007 r. Komisja rozpoczęła działania na rzecz uproszczenia prawodawstwa UE w celu 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców o 25% do 2012 r. Proces ten 
okazał się bardzo skuteczny, gdyż osiągnięty poziom zmniejszenia obciążeń wyniósł 33%, 
czyli znacznie przekroczył wyznaczony cel 25%.

W 2011 r., na wniosek przewodniczącego Barroso, życzliwie przyjęty w czerwcu 2011 r. 
przez Radę Europejską, Komisja rozpoczęła przegląd wspólnotowego dorobku prawnego w 
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celu wdrożenia zasady „najpierw myśl na małą skalę” i określenia możliwości dalszych 
zwolnień lub ograniczenia obciążeń dla MŚP, a w szczególności mikroprzedsiębiorstw. W tym 
kontekście sprawozdawca nakłania Komisję do określenia nowego, ambitnego celu w tym 
zakresie.

Sprawozdawca pragnie podkreślić istotny charakter zasady „najpierw myśl na małą skalę” 
oraz potrzebę zaplanowania konkretnych działań w celu zmniejszenia obciążeń regulacyjnych 
dla MŚP, w szczególności dla mikroprzedsiębiorstw. Co się tyczy tej ostatniej kategorii 
przedsiębiorstw, sprawozdawca proponuje, aby utworzyć dla nich odrębny wymiar, który 
będzie stanowić nieodłączną część testu MŚP. Podejście polegające na stosowaniu, z braku 
lepszej alternatywy, ogólnego zwolnienia jest nieodpowiednie. Ogólnie rzecz biorąc, zdaniem 
sprawozdawcy wyniki toczącego się obecnie procesu oceny definicji MŚP nie powinny 
prowadzić do jej zasadniczej zmiany (w szczególności jeśli chodzi o pułap zatrudnienia). 
Wszelkie zmiany mogą doprowadzić do zwiększenia czynników zniechęcających do większej 
elastyczności i ograniczania obciążeń. Ponadto test MŚP, który sam w sobie jest dobrym 
pomysłem, w rzeczywistości nie jest tak skuteczny, gdyż nie jest jednolicie stosowany przez 
Komisję. Co więcej, tylko kilka państw członkowskich uwzględnia go w swoim krajowym 
procesie decyzyjnym. Z tego powodu sprawozdawca uważa, że należy wprowadzić minimalne 
wymogi zakładające systematyczne stosowanie testów MŚP na szczeblu krajowym. 

WNIOSKI

Trzy dokumenty Komisji stanowią istotny krok ku stworzeniu bardziej spójnej i 
skoordynowanej polityki EU w zakresie MŚP. Dokumenty te odnoszą się do różnych 
problemów, które utrudniają MŚP pełne wykorzystanie ich potencjału. Komisja jest 
uprawniona do przekazywania opinii państwom członkowskim i powinna odgrywać rolę 
„koordynatora na szczeblu europejskim”. Sprawozdawca, będąc przekonanym, że kierunek 
działań obrany przez Komisję jest właściwy, ma jednak ma nadzieję, iż nowe strategie 
zostaną zrealizowane w najkrótszym możliwym terminie. Gospodarka europejska dochodzi 
do siebie zbyt wolno, a dla MŚP istotne jest, by UE działała szybciej.


