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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przyjmuje z zadowoleniem komunikat Komisji zatytułowany „Polityka przemysłowa –
poprawa konkurencyjności” (COM(2011)0642), jak również dokument roboczy Komisji 
dotyczący testu konkurencyjności;

2. zwraca uwagę, że wzmacniając wzrost gospodarczy oraz spójność społeczną i 
terytorialną, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odegrają znaczącą rolę w osiąganiu 
celów strategii „Europa 2020”; podkreśla, że kryzys gospodarczy i budżetowy wywarł 
dramatyczny wpływ na sytuację i perspektywy wielu MŚP oraz że w związku z tym 
zachodzi pilna potrzeba uproszczenia przepisów na poziomie krajowym i europejskim 
celem zapewnienia łatwiejszego dostępu do finansowania, szczególnie w przypadku MŚP, 
które dopiero rozpoczęły działalność, lub MŚP stworzonych przez osoby ze słabszych 
grup społecznych takich jak młodzi przedsiębiorcy i kobiety; zauważa, że polityka 
spójności jest szczególnie użyteczna, gdy trzeba skutecznie radzić sobie z problemami 
wymagającymi od państw podejmowania kwestii rozwoju technologii w celu pobudzenia 
konkurencyjności;

3. popiera wyznaczony przez Komisję cel polegający na wspieraniu przechodzenia do 
zrównoważonej gospodarki, mniej zależnej od węgla, w celu długofalowego podnoszenia 
konkurencyjności; podkreśla z naciskiem wkład polityki spójności w tej dziedzinie;

4. popiera sformułowaną przez Komisję propozycję rozwijania tzw. gospodarki społecznej, 
zważywszy na jej obecną rolę w gospodarce europejskiej; w związku z tym przypomina o 
wkładzie Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego;

5. apeluje do Rady Europejskiej o utrzymanie budżetu polityki spójności na kolejny okres 
programowania, bowiem fundusze strukturalne i Fundusz Spójności należą do najbardziej 
skutecznych instrumentów UE w zakresie stymulowania wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia, zwiększania konkurencyjności gospodarki europejskiej oraz wspierania 
MŚP;

6. wzywa państwa członkowskie do wspierania rozwoju i konkurencyjności różnego rodzaju 
MŚP oraz do wyjścia naprzeciw ich szczególnym potrzebom za pomocą specjalnie 
dostosowanych środków; podkreśla wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności w rozwój i poprawę infrastruktury 
transportowej, energetycznej, środowiskowej i szerokopasmowej, a co za tym idzie w 
tworzenie otoczenia korzystnego dla biznesu, które wspierać będzie inwestycje i zwiększy 
konkurencyjność; podkreśla konieczność propagowania ducha przedsiębiorczości i 
zwiększenia pomocy przyznawanej MŚP, uznając, że odgrywają one pierwszoplanową 
rolę w zwiększaniu konkurencyjności gospodarczej;

7. uważa, że dla zapewnienia długofalowej konkurencyjności europejskich MŚP wymagane 
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jest podejście oparte na zrównoważonej i zasobooszczędnej gospodarce, oraz uznaje, że 
niezbędne jest przyznanie większego wsparcia na badania, rozwój i innowacje; podkreśla 
rolę, jaką pełni wsparcie ze środków Funduszu Spójności na rzecz innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i przemysłowych; przypomina o potrzebie 
komplementarności między programem „Horyzont 2020” a polityką spójności w zakresie 
promowania konkurencyjności MŚP i ich wkładu w realizację celu inteligentnego wzrostu 
gospodarczego;

8. podkreśla konieczność zwiększenia koordynacji i synergii między poszczególnymi 
unijnymi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi strategiami politycznymi, a 
instrumentami, które bezpośrednio dotyczą MŚP; zwraca uwagę, że istniejące strategie 
polityczne i instrumenty finansowe zapewniające wsparcie MŚP powinny być 
uwzględniane w sposób spójniejszy i powinny się wzajemnie uzupełniać; podkreśla 
potrzebę zmniejszania fragmentacji oraz konsolidowania i promowania programów 
wsparcia finansowego dla MŚP, aby zapewnić większe łączenie zasobów i wzmocnić 
koordynację i na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym; podkreśla, że 
konkurencyjność zwiększyłaby się również, gdyby inwestycje i pomoc dla MŚP były 
dostosowane pod względem różnorodności regionalnej;

9. apeluje o wzmożenie dialogu z grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskim 
Funduszem Inwestycyjnym w celu zbadania możliwości wsparcia poprawy i usprawniania 
dostępu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania; wzywa Komisję 
Europejską do uwzględnienia w nowych programach na rzecz współpracy terytorialnej 
wsparcia na rzecz tworzenia wspólnych przedsiębiorstw MŚP między regionami w 
państwach członkowskich;

10. podkreśla, że należy zadbać o dalszy rozwój potencjału instrumentów inżynierii 
finansowej, umożliwiający zarówno opracowywanie projektów strategicznych wysokiej 
jakości, jak i udział prywatnych podmiotów, zwłaszcza MŚP, i kapitału prywatnego w 
projektach europejskich; obecne niepełne wykorzystanie instrumentów inżynierii 
finansowej spowodowane nadmierną zawiłością sprawia, że debata na temat zarządzania 
nimi jest bardzo pilną kwestią;

11. uważa, że finansowanie MŚP ze środków EFRR ma na celu pobudzanie konkurencyjności 
we wszystkich regionach Unii Europejskiej dla osiągnięcia rozwoju gospodarczego, 
społecznego i terytorialnego zgodnie z celami polityki spójności;

12. apeluje, by przy opracowywaniu strategii politycznych – szczególnie na rzecz MŚP –
szczególnie uwzględnić regiony i obszary o wyjątkowych cechach geodemograficznych i 
terytorialnych, np. regiony najbardziej oddalone, wyspy, regiony górskie i słabo 
zaludnione, a także regiony, w których ograniczenia geograficzne i strukturalne, a także 
silny wpływ kryzysu gospodarczego, utrudniają poważnie konkurencyjność i wysiłki 
wspierające zatrudnienie; ponadto zwraca uwagę, że w tych regionach istotne jest 
zapewnienie wsparcia dla działań ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości 
podejmowanych wspólnie przez ośrodki kształcenia i przedsiębiorstwa;

13. wzywa państwa członkowskie do wykorzystania korzyści płynących z administracji 
elektronicznej, do wprowadzenia rozwiązań w zakresie e-rządzenia oraz do działań na 
rzecz tworzenia pojedynczych punktów kontaktowych udzielających informacji na temat 
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możliwości finansowania dla MŚP, aby ułatwić im dostęp do finansowania;

14. podkreśla, że fundusze strukturalne – za pośrednictwem instrumentów finansowych –
nadal powinny zapewniać wsparcie finansowe MŚP w formie udziałów, gwarancji i 
pożyczek uprzywilejowanych, a także zwraca uwagę, iż należy uprościć skomplikowane 
procedury administracyjne, szczególnie na szczeblu krajowym, i należy unikać znacznych 
rozbieżności w stosowaniu przepisów przez, odpowiednio, instytucje zarządzające i 
instytucje pośredniczące;

15. podkreśla, że fundusze strukturalne, a w szczególności EFRR, stanowią istotny instrument 
wsparcia dla innowacyjnych MŚP, dzięki zwiększaniu ich konkurencyjności i przede 
wszystkim ich umiędzynarodowienia, zaznacza też, że kwestię kwalifikowalności do tego 
rodzaju wsparcia należy traktować możliwie szeroko; apeluje do regionów, aby w pełni 
korzystały z możliwości, jakie przewidują przepisy, w celu wsparcia swoich programów 
operacyjnych;

16. podkreśla, że należy wdrażać takie same zachęty finansowe do tworzenia nowych miejsc 
pracy w MŚP;

17. podkreśla, że pod względem wsparcia dla MŚP prowadzenie skutecznej polityki spójności 
zależy w dużym stopniu od sposobu, w jaki polityka ta została opracowana, a w 
konsekwencji kluczowe jest zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych już na 
pierwszych etapach opracowywania i realizacji programów operacyjnych w następnym 
okresie programowania;

18. w szczególności zwraca się do Komisji o wyjaśnienie systemów pomocy państwa, 
zwłaszcza dla MŚP, które realizowane są w ramach programów współpracy;

19. zwraca się do państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych o stosowanie –
o ile to konieczne – polityk oceny skutków celem pomiaru obciążeń administracyjnych i 
testów MŚP, a także o ścisłe wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w 
transakcjach handlowych, aby zagwarantować pełną skuteczność realizowanych polityk i 
uniknąć negatywnego wpływu na MŚP; podkreśla, że należy pozyskać wyższe nakłady 
zarówno na wsparcie finansowe, jak i na szkolenia dla administracji krajowych 
i regionalnych, aby zwiększyć możliwości i upowszechnić znajomość obowiązujących 
procedur;

20. zwraca uwagę, że programy europejskiej współpracy terytorialnej wspierają tworzenie 
sieci kontaktów oraz działania związane z wymianą wiedzy i know-how między 
organizacjami w różnych regionach Europy i mogłyby służyć jako przydatny instrument 
w tworzeniu nowych możliwości dla biznesu;

21. wzywa Komisję, aby nie zmieniała definicji MŚP, poza dostosowaniami potrzebnymi do 
uwzględnienia inflacji i innych zmiennych czynników gospodarczych, oraz do 
wprowadzenia przepisów przejściowych, w celu usunięcia ewentualnych przeszkód dla 
wzrostu gospodarczego, chyba że taka zmiana byłaby korzystna dla MŚP;

22. uważa, że fundusze strukturalne, a w szczególności Europejski Fundusz Społeczny, 
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odgrywają ważną rolę w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, tworzeniu sieci kontaktów i 
wymianie dobrych praktyk; twierdzi, że inwestowanie w kapitał ludzki i projekty 
współpracy stanowi duży wkład w zwiększanie konkurencyjności europejskich MŚP.

23. podkreśla udowodnione już znaczenie usług doradczych dla właściwego wykorzystania 
przez MŚP własnego potencjału i możliwości w zakresie innowacyjności, m.in. w 
odniesieniu do dostępu do rynku wewnętrznego i do rynku krajów trzecich, oraz popiera 
system europejskiej sieci przedsiębiorstw (Enterprise Europe Network);

24. jest jednak zdania, że potrzeba jeszcze więcej starań, by uświadomić MŚP, że takie usługi 
doradcze istnieją;

25. jest zdania, że usługi europejskiej sieci przedsiębiorstw powinny być dostosowane do 
faktycznych wymagań MŚP, dlatego uważa, że w kierowanie siecią należy zaangażować 
w jeszcze większym stopniu organizacje MŚP;

26. wzywa Komisję, aby w celu uniknięcia powielania utworzyła nowe struktury dopiero po 
sporządzeniu oceny finansowania, zakresu usług doradczych świadczonych już w 
państwach członkowskich oraz po przeprowadzeniu odpowiedniej analizy ich 
skuteczności i stwierdzeniu konieczności utworzenia nowych struktur;

27. zwraca uwagę, że takie nowe działania UE muszą zapewniać udowodnioną wartość 
dodaną w porównaniu z już istniejącymi instrumentami; taką wartość dodaną dostrzega 
przede wszystkim tam, gdzie istnieją geograficzne lub merytoryczne niedociągnięcia 
rynku (tzw. białe plamy) lub gdzie widać potrzebę rozwoju reprezentowania interesów 
polityki handlowej UE i wysiłków zmierzających do gromadzenia danych do bazy danych 
o dostępie do rynku;
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