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B7-0000/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie planu działania na rzecz 
przedsiębiorczości do 2020 r. – pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie
(2013/2532(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając pytania skierowane do Rady i Komisji w sprawie „Planu działania na rzecz 
przedsiębiorczości do 2020 r. – Pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie” (O-
0000/2013 – B7 0000/2013),

– uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

I. Duch przedsiębiorczości a kształcenie w zakresie 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;

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; 

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;

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

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

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;

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; 
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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;  

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; 

10. oczekuje, że dla następnej Komisji wspieranie przedsiębiorczości i kształcenie w zakresie 
przedsiębiorczości będzie jednym z kluczowych zagadnień oraz że powoła ona do życia 
europejskie partnerstwo, które umożliwi mierzenie postępów państw członkowskich przy 
pomocy następujących kryteriów:

a. wysokość środków z funduszy strukturalnych przeznaczonych na kształcenie
w zakresie przedsiębiorczości, 

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

c. liczba osób zamierzających założyć firmę;

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;

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;

II. Środowisko przedsiębiorcze i warunki ramowe

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.; 

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; 



PE510.647v01-00 4/4 RE\935183PL.doc

PL

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;

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;

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); 

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; 

III. Przedsiębiorcy jako wzór do naśladowania, docieranie do określonych grup 
docelowych

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;

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;

21. podkreśla, że nieuznawanie zagranicznych dyplomów i kwalifikacji zawodowych 
poważnie utrudnia migrantom zakładanie przedsiębiorstw; wzywa zatem do szybkiego 
porozumienia w kwestii dyrektywy dotyczącej uznawania kwalifikacji zawodowych;

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


