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B7-0000/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie procesu konsultacji dotyczących 
dziesięciu najbardziej obciążających regulacji oraz ograniczenia obciążeń regulacyjnych 
w UE dla MŚP

Parlament Europejski,

– uwzględniając Europejską kartę małych przedsiębiorstw przyjętą podczas posiedzenia 
Rady Europejskiej w Santa Maria Da 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 przedsiębiorstw (MŚP)1,

– 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 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) (COM(2011)0834),

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 14 i 15 marca 2013 r. oraz konkluzje 
Rady ds. Konkurencyjności z dnia 26 i 27 września 2013 r.,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji dotyczący monitorowania inteligentnych 
regulacji dla MŚP i konsultacji w tej sprawie (SWD(2013)0060),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Działania 
Komisji w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających 
regulacji UE” (COM(2013)0446 final),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie inteligentnych 
regulacji – odpowiedź na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw (COM(2013)0122 
final) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji w sprawie monitorowania 
inteligentnych regulacji dla MŚP i konsultacji w tej sprawie (SWD(2913)0060 final),

                                               
1 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.
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– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Sprawność i 
wydajność regulacyjna (REFIT): Wyniki oraz dalsze kroki (COM(2013)0685 final),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2012 r. w sprawie małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP): konkurencyjność i możliwości działalności 
gospodarczej2,

                                               
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0387.

– uwzględniając art.115 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że wzmocnienie konkurencyjności MŚP wymaga przekrojowych 
działań w różnych obszarach polityki;

B. mając na uwadze, że MŚP cierpią niewspółmiernie do swojego ograniczonego potencjału 
na skutek zbędnych obciążeń administracyjnych i regulacyjnych; mając na uwadze, że w 
związku z tym prawodawcy Unii Europejskiej angażują się na rzecz promowania zasady 
„najpierw myślenie na małą skalę”;

C. mając na uwadze, że według badania Eurobarometru 74% Europejczyków uważa, że w 
UE utrzymuje się zbyt wysoki poziom biurokracji;

D. mając na uwadze, że niemal jedna trzecia obciążeń administracyjnych wynika przede 
wszystkim z nieproporcjonalnego i nieskutecznego wdrażania prawodawstwa UE na 
szczeblu krajowym, co oznacza, że bardziej efektywne transponowanie prawodawstwa 
UE przez państwa członkowskie pozwoliłoby uzyskać oszczędności rzędu 40 mld EUR;

E. mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie deklarował, np. w swojej rezolucji z dnia 23 
października 2012 r., że uproszczenie przepisów UE nie powinno zakłócać podstawowych 
wymogów UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawowych praw 
pracowniczych ani podstawowych zasad prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony 
środowiska;

F. mając na uwadze, że większość środków ustawodawczych w ramach dziesięciu 
najbardziej obciążających regulacji, które zostały określone w komunikacie Komisji, w 
momencie jego przedłożenia było już w trakcie realizacji, niektóre z wniosków 
ustawodawczych w momencie konsultacji dotyczących dziesięciu najbardziej 
obciążających regulacji zostały już przedłożone, a niektóre doczekały się nawet realizacji;

G. mając na uwadze, że niniejsza rezolucja nie będzie odnosiła się do poszczególnych 
działań następczych – ponieważ będzie to miało miejsce przy innych okazjach – lecz 
będzie skupiała się na metodach pracy stosowanych przez Komisję;

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą dziesięciu najbardziej 
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obciążających regulacji w ramach realizacji programu sprawności i wydajności 
regulacyjnej REFIT i przyjmuje do wiadomości obietnicę, iż nie jest to pojedynczy 
wysiłek, a regularny element trwającej procedury sprawdzającej; podkreśla jednak, że 
działania dotyczące identyfikowania dziesięciu najbardziej obciążających regulacji nie 
mogą zastępować systematycznej, przekrojowej strategii politycznej w kwestii 
ograniczania obciążeń administracyjnych wynikających z przepisów UE, lecz powinny 
być postrzegane jako działania modelowe;

2. w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do przyjmowania 
inteligentnych regulacji jako integralnej części cyklu podejmowania decyzji oraz w 
szczególności do postrzegania REFIT jako programu rotacyjnego, który będzie co roku 
aktualizowany; 

3. wzywa Komisję do wzmocnienia wysiłków na rzecz dopilnowania, by MŚP, a zwłaszcza 
przedsiębiorstwa innowacyjne, były zachęcane do rozwijania się dzięki uproszczonym 
ramom prawnym i mniejszemu obciążeniu administracyjnemu we wszystkich obszarach 
polityki, a zwłaszcza na jednolitym rynku produkcji, jednolitym rynku internetowym i 
jednolitym rynku usług;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż od tej pory Komisja połączy tablicę wyników dla MŚP 
z coroczną tablicą wyników REFIT; uważa, że jest to krok w dobrym kierunku, jeśli 
wymogi dla MŚP będą nadal włączane w szersze działania mające na celu upraszczanie 
przepisów; podkreśla jednak, że w wyniku tego połączenia Komisja powinna nadal 
skupiać szczególną uwagę w swoich procedurach na MŚP;

5. podkreśla, że planowana coroczna tablica wyników powinna skutecznie śledzić postępy w 
ramach ustawodawstwa i wdrażania na szczeblu krajowym i unijnym, w tym w 
odniesieniu do MŚP; uważa, że tablica ta pomoże MŚP ocenić koszty obciążeń 
administracyjnych związanych z ustawodawstwem na poziomie krajowym i unijnym, a 
także ułatwi nadzór, co umożliwi konstruktywny udział MŚP w przyszłych konsultacjach;

6. podkreśla jednak, że ocena ex post byłaby łatwiejsza, gdyby oceny ex ante były 
dokonywane właściwie; w związku z tym domaga się, by podczas kolejnej kadencji 
Komisja Europejska rozpoczęła debatę na temat nowych procedur dokonywania oceny 
wpływu w instytucjach Unii, ze szczególnym naciskiem na MŚP oraz samozatrudnienie; 
uważa, że reforma powinna na przykład zapewnić większą niezależność i szersze 
uprawnienia Radzie ds. Oceny Skutków; ponadto zaleca, by Parlament w większym 
stopniu korzystał z oceny wpływu oraz instrumentów służących badaniu MŚP, zwłaszcza 
przed wprowadzeniem znacznych zmian we wnioskach Komisji;

7. zachęca Komisję i państwa członkowskie do opracowania aplikacji internetowej, dzięki 
której administracja będzie mogła wskazać, czy i w jakim stopniu MŚP będą objęte 
przyszłym ustawodawstwem, takiej jak np. niemiecka aplikacja Mittelstandsmonitor, 
która ukazuje przy pomocy prostego systemu kolorów, czy przyszłe ustawodawstwo 
będzie w znacznym stopniu dotyczyło MŚP (kolor czerwony), będzie dotyczyło ich w 
niewielkim stopniu (kolor żółty) lub w ogóle nie będzie ich dotyczyło (kolor zielony);

8. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Rady, zawarty w jej konkluzjach z dnia 14 i 15 marca 
2013 r., o podjęcie dalszych działań na rzecz ograniczenia powszechnego obciążenia 
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regulacyjnego zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym; 

9. wyraża ubolewanie ze względu na fakt, iż MŚP nie udało się dotychczas wykorzystać 
potencjału jednolitego rynku i przypomina, że jedynie 25% MŚP z 27 państw 
członkowskich UE prowadzi działalność eksportową; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do współpracy na rzecz usunięcia zbędnych przeszkód transgranicznych, 
które szkodzą MŚP, oraz do większego zaangażowania na rzecz osiągnięcia spójności 
regulacyjnej w państwach członkowskich; podkreśla znaczenie zawarcia dauhańskiej 
agendy rozwoju podczas 9. konferencji ministerialnej w grudniu 2013 r., ze szczególnym 
naciskiem na ułatwienia w handlu dla MŚP; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji zaproponowania jednolitej deklaracji VAT;

10. zachęca państwa członkowskie do wzorowania się na podejmowanych na szczeblu UE 
działaniach prowadzonych w ramach REFIT oraz w ramach identyfikowania dziesięciu 
najbardziej obciążających regulacji, a także do zapewnienia zmniejszenia ograniczeń 
regulacyjnych dla MŚP na szczeblu krajowym; ponadto podkreśla fakt, iż państwa 
członkowskie mogą być szczególnie skuteczne w zmniejszaniu obciążeń regulacyjnych 
dla MŚP poprzez unikanie nadmiernie rygorystycznego wdrażania przepisów dyrektyw 
UE do prawa krajowego; wzywa państwa członkowskie do skorzystania z tej możliwości 
w celu złagodzenia przepisów mających zastosowanie do MŚP w obszarach, w których 
zezwala na to prawodawstwo UE, czyli w takich obszarach jak informowanie 
pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji, higiena żywności, odpady, 
środowisko oraz roczne sprawozdania finansowe;

11. przypomina swoje stanowisko w kwestii ogólnych wyłączeń MŚP z zakresu 
ustawodawstwa UE zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 
2012 r., w której stwierdza się, że wyłączenia mogą być stosowane tylko wówczas, gdy 
odpowiednie testy MŚP mogą wykazać w oparciu o dany przypadek, że szczególne 
potrzeby MŚP nie mogą zostać zaspokojone za pomocą dostosowanych rozwiązań i 
łagodniejszych przepisów; podkreśla, że ogólne wyłączenia MŚP często niosą ze sobą 
ryzyko, iż MŚP mogą zostać objęte niespójnym ustawodawstwem krajowym, które 
promowałoby fragmentację i utrudniło im dostęp do rynku wewnętrznego;

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż Komisja wydłużyła mandat Grupy Wysokiego 
Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń Administracyjnych do października 
2014 r., o co wnioskował Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 23 października 
2012 r., oraz zgodnie z programem COSME;

13. uważa, że konsultacje w sprawie dziesięciu najbardziej obciążających regulacji są 
przydatne, a ich wynik postrzega jako istotny sygnał dla MŚP oraz reprezentujących je 
organizacji; wzywa Komisję do dalszego i regularnego prowadzenia takich działań z 
wykorzystaniem Eurobarometru; odnotowuje jednak znaczną dysproporcję w odniesieniu 
do reakcji na konsultacje w sprawie dziesięciu najbardziej obciążających regulacji w 
różnych regionach geograficznych; zachęca Komisję do dokonania oceny ex post w celu 
określenia przyczyn takiej dysproporcji, aby zapewnić, że zebrane informacje nie są 
tendencyjne ze względu na brak świadomości lub inne czynniki, które wypaczyłyby 
zebrane opinie;

14. oczekuje, że podczas kolejnej kadencji Komisji odpowiedzialność za „inteligentne 
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regulacje” będzie nadal wchodziła w zakres kompetencji Gabinetu Przewodniczącego; 
zachęca kolejną Komisję do wzmocnienia roli pełnomocników MŚP;

15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.


