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Poprawka 1
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania UE w sprawie poprawy dostępu 
MŚP do finansowania;

1. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania UE w sprawie poprawy dostępu 
MŚP do finansowania; uważa, że 
wdrożenie tego planu jest niezbędne w 
celu zagwarantowania właściwego 
rozwoju MŚP, mając na uwadze trudną 
sytuację, w której się obecnie znajdują w 
związku z kryzysem gospodarczym;

Or. es

Poprawka 2
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania UE w sprawie poprawy dostępu 
MŚP do finansowania;

1. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania UE w sprawie poprawy dostępu 
MŚP do finansowania, zgodnie z 
priorytetami strategii „Europa 2020”;

Or. pt

Poprawka 3
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje plan 1. z zadowoleniem przyjmuje plan 
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działania UE w sprawie poprawy dostępu 
MŚP do finansowania;

działania UE w sprawie poprawy dostępu 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
do finansowania;

Or. de

Poprawka 4
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że zapewnienie MŚP 
wystarczającego i szybkiego dostępu do 
finansowania stymuluje i wzmacnia wzrost 
gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i 
wydajność pracy;

2. uznaje, że zapewnienie MŚP 
wystarczającego i szybkiego dostępu do 
finansowania stymuluje i wzmacnia wzrost 
gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i 
wydajność pracy oraz spójność społeczną, 
które mają kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia dobrobytu w regionach UE; w 
tym kontekście wzywa do poświęcenia 
szczególnej uwagi MŚP działającym w 
regionach o niekorzystnych 
uwarunkowaniach geograficznych , 
takich jak regiony wyspiarskie i 
najbardziej oddalone;

Or. fr

Poprawka 5
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że zapewnienie MŚP 
wystarczającego i szybkiego dostępu do 
finansowania stymuluje i wzmacnia wzrost 
gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i 
wydajność pracy;

2. uznaje, że zapewnienie MŚP 
wystarczającego i szybkiego dostępu do 
finansowania stymuluje i wzmacnia wzrost 
gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i 
wydajność pracy; popiera inicjatywę 
Komisji dotyczącą instrumentu 
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finansowego mającego na celu 
ograniczenie zadłużenia MŚP w obecnej 
sytuacji, kiedy ograniczenie dostępu do 
konwencjonalnych sposobów 
finansowania stanowi poważny problem;

Or. es

Poprawka 6
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że zapewnienie MŚP 
wystarczającego i szybkiego dostępu do 
finansowania stymuluje i wzmacnia wzrost 
gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i 
wydajność pracy;

2. podkreśla, że MŚP stanowią trzon Unii 
Europejskiej i że to niestety one w głównej 
mierze boleśnie odczuły skutki kryzysu 
gospodarczego i finansowego; uznaje w 
zawiązku z tym, że zapewnienie MŚP 
wystarczającego i szybkiego dostępu do 
finansowania stymuluje i wzmacnia wzrost 
gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i 
wydajność pracy;

Or. ro

Poprawka 7
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że zapewnienie MŚP 
wystarczającego i szybkiego dostępu do 
finansowania stymuluje i wzmacnia wzrost 
gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i 
wydajność pracy;

2. uznaje, że zapewnienie MŚP 
wystarczającego i szybkiego dostępu do 
finansowania stymuluje i wzmacnia wzrost 
gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i 
wydajność pracy, mając na uwadze, że 
według danych Eurostatu tylko w ciągu 
ostatnich pięciu lat MŚP stworzyły 80% 
wszystkich nowych miejsc pracy i że 
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stanowią one w związku z tym trzon 
gospodarki europejskiej;

Or. de

Poprawka 8
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że zapewnienie MŚP 
wystarczającego i szybkiego dostępu do 
finansowania stymuluje i wzmacnia wzrost 
gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i 
wydajność pracy;

2. uznaje, że zapewnienie MŚP 
wystarczającego i szybkiego dostępu do 
finansowania stymuluje i wzmacnia wzrost 
gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i 
wydajność pracy; podkreśla jednak 
konieczność zagwarantowania, że takie 
finansowanie spowoduje intensywny 
rozwój regionalny i ochroni lokalne 
miejsca pracy;

Or. fr

Poprawka 9
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. opowiada się za zwiększaniem kapitału 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego , 
ponieważ jest to sposób na poprawę 
sytuacji w zakresie udzielania kredytów 
MŚP oraz realizację nowych inwestycji, 
które ożywią działalność gospodarczą, 
stworzą miejsca pracy i dobrobyt;

Or. pt
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Poprawka 10
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje, że polityka spójności, będąca 
podstawowym narzędziem konwergencji i 
zrównoważonego rozwoju UE, jest jednym 
z głównych źródeł wsparcia dla unijnych 
MŚP;

3. uznaje, że polityka spójności, będąca 
podstawowym narzędziem konwergencji i 
zrównoważonego rozwoju UE, jest jednym 
z głównych źródeł wsparcia dla unijnych 
MŚP; uważa, że przyszła pomoc 
finansowa przewidziana w ramach 
polityki spójności i programu na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na 
rzecz małych i średnich przedsiębiorstw 
powinna mieć na celu zwiększenie 
możliwości MŚP w zakresie badań i 
innowacji oraz poprawę ich 
konkurencyjności w świecie;

Or. pt

Poprawka 11
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka
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3. uznaje, że polityka spójności, będąca 
podstawowym narzędziem konwergencji i 
zrównoważonego rozwoju UE, jest jednym 
z głównych źródeł wsparcia dla unijnych 
MŚP;

3. uznaje, że polityka spójności, będąca 
podstawowym narzędziem konwergencji i 
zrównoważonego rozwoju UE, jest jednym 
z głównych źródeł wsparcia dla unijnych 
MŚP; podkreśla w związku z tym, że w 
ramach celu Konwergencja 
uprzywilejowany dostęp do finansowania 
dla MŚP powinien być przyznawany 
regionom najsłabiej zaludnionym lub 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
gospodarczej, aby rozwiązać problem zbyt 
niskiego poziomu inwestycji;

Or. fr

Poprawka 12
Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje, że polityka spójności, będąca 
podstawowym narzędziem konwergencji i 
zrównoważonego rozwoju UE, jest jednym 
z głównych źródeł wsparcia dla unijnych 
MŚP;

3. uznaje, że w dobie ograniczeń 
budżetowych i ograniczonej zdolności 
kredytowej sektora prywatnego MŚP 
powinny uzyskać większe europejskie 
wsparcie, tak aby nadal mogły tworzyć 
miejsca pracy, wprowadzać innowacje i 
zapewniać wzrost; uznaje, że polityka 
spójności, będąca podstawowym 
narzędziem inwestycji w kontekście
konwergencji i zrównoważonego rozwoju 
UE, jest jednym z głównych źródeł 
wsparcia dla unijnych MŚP;

Or. en

Poprawka 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uznaje, że polityka spójności, będąca 
podstawowym narzędziem konwergencji i 
zrównoważonego rozwoju UE, jest jednym 
z głównych źródeł wsparcia dla unijnych 
MŚP;

3. uznaje, że polityka spójności, będąca 
podstawowym narzędziem konwergencji i 
zrównoważonego rozwoju UE, jest jednym 
z głównych źródeł wsparcia dla unijnych 
MŚP i podkreśla jej znaczenie dla 
osiągnięcia ożywienia gospodarczego, 
zwiększenia konkurencyjności UE oraz 
zapewnienia konwergencji jej regionów;

Or. fr

Poprawka 14
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje, że polityka spójności, będąca 
podstawowym narzędziem konwergencji i 
zrównoważonego rozwoju UE, jest jednym 
z głównych źródeł wsparcia dla unijnych 
MŚP;

3. uznaje, że polityka spójności, będąca 
podstawowym narzędziem konwergencji i 
zrównoważonego rozwoju UE, jest jednym 
z głównych źródeł wsparcia dla unijnych 
MŚP i że powinna być bezpośrednio lub 
pośrednio powiązana z pakietem działań 
sektorowych ustanowionych na rzecz 
MŚP;

Or. es

Poprawka 15
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje, że polityka spójności, będąca 
podstawowym narzędziem konwergencji i 
zrównoważonego rozwoju UE, jest jednym 

3. uznaje, że polityka spójności, będąca 
podstawowym narzędziem konwergencji i 
zrównoważonego rozwoju UE, jest jednym 
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z głównych źródeł wsparcia dla unijnych 
MŚP;

z głównych źródeł wsparcia dla unijnych 
MŚP i że jest zakres stosowania nie jest 
ograniczony wyłącznie do realizowania 
celów strategii „ Europa 2020”, zgodnie z 
art. 174 TFUE;

Or. it

Poprawka 16
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że MŚP mają decydujące 
znaczenie dla rozwoju gospodarczego i 
społecznego regionów najbardziej 
oddalonych i że należy opracować 
konkretne programy wsparcia – na wzór 
programu POSEI –, a także dodatkowe 
mechanizmy udzielania kredytów dla 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
w takich regionach europejskich;

Or. pt

Poprawka 17
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że MŚP odgrywają ważną 
rolę w rozwoju regionalnym i że przyszłe 
przepisy dotyczące sektora usług 
finansowych powinny uwzględniać 
potrzeby MŚP w zakresie finansowania;

Or. ro
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Poprawka 18
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uważa, że dla zapewnienia większego 
zaangażowania sektora bankowego i 
skuteczniejszego wykorzystania funduszy 
strukturalnych wsparcie finansowe dla 
MŚP w ramach polityki spójności 
powinno być ukierunkowane na 
bezpośrednie finansowanie kapitału 
podwyższonego ryzyka;

Or. ro

Poprawka 19
Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszego zachęcania 
do uproszczenia procedur 
administracyjnych na szczeblu 
europejskim, krajowym i regionalnym dla 
beneficjentów, zwłaszcza dla MŚP, w 
zakresie ubiegania się o środki UE lub 
wykorzystywania istniejących 
instrumentów finansowych.

4. podkreśla potrzebę dalszego zachęcania 
do uproszczenia procedur 
administracyjnych na szczeblu 
europejskim, krajowym, regionalnym i 
lokalnym dla beneficjentów, zwłaszcza dla 
MŚP, w zakresie ubiegania się o środki UE 
lub wykorzystywania istniejących 
instrumentów finansowych; zwraca uwagę 
na decyzję Komisji dotyczącą poprawy, 
wzmocnienia i zwiększenia stopnia 
wykorzystania i kontroli nowych 
innowacyjnych narzędzi finansowych 
polityki spójności przeznaczonych dla 
MŚP w przyszłych ramach prawnych; 
apeluje do Komisji o zapewnienie 
jasności, prostoty i przejrzystości nowych 
innowacyjnych narzędzi finansowych 
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przeznaczonych dla MŚP, aby mieć 
pewność, że ich stosowanie wpłynie 
bezpośrednio na redukcję niedoboru 
finansowania w odniesieniu do MŚP.

Or. en

Poprawka 20
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszego zachęcania 
do uproszczenia procedur 
administracyjnych na szczeblu 
europejskim, krajowym i regionalnym dla 
beneficjentów, zwłaszcza dla MŚP, w 
zakresie ubiegania się o środki UE lub 
wykorzystywania istniejących 
instrumentów finansowych.

4. podkreśla potrzebę dalszego zachęcania 
do uproszczenia procedur 
administracyjnych na szczeblu 
europejskim, krajowym i regionalnym dla 
beneficjentów, zwłaszcza dla MŚP, w 
zakresie ubiegania się o środki UE lub 
wykorzystywania istniejących 
instrumentów finansowych; popiera 
zasadę priorytetów i zarządzania 
dzielonego w dostępie do finansowania, 
jako podstawowe filary polityki spójności 
umożliwiające władzom regionalnym i 
krajowym udział w planowaniu i 
wdrażaniu takiego finansowania;

Or. fr

Poprawka 21
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszego zachęcania 
do uproszczenia procedur 
administracyjnych na szczeblu 
europejskim, krajowym i regionalnym dla 

4. podkreśla potrzebę dalszego zachęcania 
do uproszczenia procedur 
administracyjnych na szczeblu 
europejskim, krajowym i regionalnym dla 
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beneficjentów, zwłaszcza dla MŚP, w 
zakresie ubiegania się o środki UE lub 
wykorzystywania istniejących 
instrumentów finansowych.

beneficjentów, zwłaszcza dla MŚP, w 
zakresie ubiegania się o środki UE lub 
wykorzystywania istniejących 
instrumentów finansowych oraz 
pomagania w tym, aby procedury te były 
bardziej przejrzyste, zrozumiałe i spójne 
na wszystkich szczeblach.

Or. pt

Poprawka 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszego zachęcania 
do uproszczenia procedur 
administracyjnych na szczeblu 
europejskim, krajowym i regionalnym dla 
beneficjentów, zwłaszcza dla MŚP, w 
zakresie ubiegania się o środki UE lub 
wykorzystywania istniejących 
instrumentów finansowych.

4. podkreśla potrzebę dalszego zachęcania 
do uproszczenia procedur 
administracyjnych na szczeblu 
europejskim, krajowym i regionalnym oraz 
działania na rzecz ograniczenia złożoności 
przepisów stanowiących często przeszkodę
dla beneficjentów, zwłaszcza dla MŚP, w 
zakresie ubiegania się o środki UE lub 
wykorzystywania istniejących 
instrumentów finansowych.

Or. fr

Poprawka 23
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. popiera propozycję Komisji 
Europejskiej polegająca na uznaniu 
różnorodności MŚP w poszczególnych 
regionach Europy oraz konieczności 
wprowadzenia różnorodnych odpowiednio 
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dostosowanych programów i 
instrumentów; zachęca Komisję 
Europejską do poczynienia dalszych 
kroków przy wprowadzaniu środków 
dostosowanych do regionalnej specyfiki, w 
jakiej prowadzą dzialalność MŚP, w 
szczególności ze względu na ograniczenia 
i utrudnienia związane z bardzo 
oddalonym lub wyspiarskim położeniem 
(niewielkie rynki lokalne, oddalone rynki 
zbytu i źródła zaopatrzenia, konieczność 
posiadania większych zapasów etc.); 

Or. fr

Poprawka 24
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. w związku z tym wzywa państwa 
członkowskie do wyznaczenia punktu 
kompleksowej obsługi wnioskodawców, 
aby uprościć procedury administracyjne i 
ułatwić dostęp do funduszy strukturalnych 
również małym i średnim 
przedsiębiorstwom;

Or. de

Poprawka 25
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do wprowadzenia środków 
mających na celu promowanie 
innowacyjnych rozwiązań finansowych 
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dla MŚP, w szczególności MŚP
powstałych niedawno, z myślą o poprawie 
ich wyników, a tym samym rozwoju 
wszystkich regionów Unii Europejskiej;

Or. ro

Poprawka 26
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zwraca się o zagwarantowanie z jednej 
strony jasnych, prostych i przejrzystych 
ram prawnych dotyczących dostępu do 
finansowania, a z drugiej strony systemu 
oceny ex-ante i ex-post roli, jaką 
odgrywają MŚP w rozpoczętej 
transformacji społeczno-gospodarczej i 
ekologicznej; zwraca się do Komisji o 
określenie w przedmiotowych przepisach 
odpowiednich wymogów dotyczących 
kontroli beneficjentów i prerogatyw w 
zakresie ochrony środowiska, aby 
zapewnić sprawiedliwy i zrównoważony 
rozwój gospodarczy;

Or. fr

Poprawka 27
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zaleca wykorzystanie funduszy 
strukturalnych na instrumenty finansowe 
takie jak „anioły biznesu”, aby zwiększyć 
środki finansowe dla MŚP;



PE498.027v01-00 16/16 AM\916564PL.doc

PL

Or. de

Poprawka 28
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla konieczność informowania 
MŚP o możliwościach uzyskania dotacji z 
funduszy strukturalnych; podkreśla, że w 
tym celu należy wykorzystać i wzmocnić 
istniejące struktury, takie jak Europejska 
Sieć Przedsiębiorczości;

Or. de

Poprawka 29
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. podkreśla, że w interesie MŚP należy 
uprościć i skrócić procedury 
przyznawania dotacji z funduszy 
strukturalnych oraz szybciej wypłacać 
środki finansowe;

Or. de


