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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) mogą odegrać znaczącą rolę 
w osiąganiu celów strategii „Europa 2020”; zauważa, że kryzys gospodarczy i budżetowy 
wywarł dramatyczny wpływ na sytuację i perspektywy wielu MŚP oraz że zachodzi pilna 
potrzeba zapewnienia dostępu do źródeł finansowania;

3. 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;

4. podkreśla konieczność zwiększenia koordynacji i synergii między politykami unijnymi, 
krajowymi i regionalnymi, które bezpośrednio dotyczą MŚP; zwraca uwagę, że istniejące 
inicjatywy i instrumenty finansowe zapewniające wsparcie MŚP powinny być spójniejsze 
i wzajemnie się uzupełniające; podkreśla potrzebę zmniejszania fragmentacji 
i konsolidowania programów wsparcia finansowego MŚP, aby wzmocnić koordynację 
i łączenie zasobów na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym;

5. podkreśla, że fundusze strukturalne nadal powinny zapewniać wsparcie finansowe MŚP 
w formie udziałów, gwarancji i pożyczek, a także zwraca uwagę, iż należy unikać 
wdrażania skomplikowanych procedur administracyjnych oraz dążyć do usuwania 
znacznych rozbieżności w stosowaniu przepisów przez instytucje zarządzające i instytucje 
pośredniczące;

6. zwraca się do państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych o stosowanie –
na właściwym im szczeblu – instrumentów zalecanych przez Komisję, takich jak test 
konkurencyjności, „kontrola sprawności” i testy MŚP, aby zagwarantować pełną 
skuteczność realizowanych polityk.


