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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP
(2020/2131(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 3 ust. 3 o Unii Europejskiej (TUE) odnoszący się do rynku 
wewnętrznego, zrównoważonego rozwoju i społecznej gospodarki rynkowej,

– uwzględniając zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące 
definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw1,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 
2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych 
(dyrektywa w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach)2,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i 
uchylające decyzję nr 1639/2006/WE3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2012 r. w sprawie małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP): konkurencyjność i możliwości działalności 
gospodarczej4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przedsiębiorstw 
rodzinnych w Europie5,

– uwzględniając swoją  rezolucję z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie skoordynowanych 
działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami6,

– uwzględniając swoją rezolucję z  dnia15 maja 2020 r. w sprawie nowych wieloletnich 
ram finansowych, zasobów własnych i planu naprawy gospodarczej7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie konkluzji z 
nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.8,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 lutego 2011 r. zatytułowany „Przegląd 
programu »Small Business Act« dla Europy” (COM(2011)0078) i rezolucję Parlamentu 

1 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.
2 Dz.U. L 48 z 23.2.2011, s. 1.
3 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33.
4 Dz.U. C 68E z 7.3.2014, s. 40.
5 Dz.U. C 316 z 22.9.2017, s. 57.
6 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0054.
7 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0124.
8 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0206.
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w tej sprawie z dnia 12 maja 2011 r.9,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 7 grudnia 2011 r. zatytułowany „Plan 
działania na rzecz ułatwienia dostępu do finansowania dla MŚP” (COM(2011)0870),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 7 marca 2013 r. zatytułowany „Inteligentne 
regulacje – odpowiedź na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw” 
(COM(2013)0122),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 listopada 2016 r. zatytułowany „Przyszli 
liderzy Europy: inicjatywa na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw 
scale-up” (COM(2016)0733),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu (COM(2019)0640),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 lutego 2020 r. zatytułowany 
„Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy” (COM(2020)0067),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 marca 2020 r. zatytułowany „Strategia 
MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy” (COM(2020)0103),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 marca 2020 r. zatytułowany „Nowa 
strategia przemysłowa dla Europy” (COM(2020)0102),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 marca 2020 r. pt. „Nowy plan działania UE 
dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym  na rzecz czystszej i bardziej 
konkurencyjnej Europy (COM(2020)0098),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 maja 2020 r. zatytułowany „Decydujący 
moment dla Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację” 
(COM(2020)0456),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 maja 2020 r. pt. „Dostosowany program 
prac Komisji na 2020 r.” (COM(2020)0440),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 1 lipca 2020 r. pt. „Europejski program na 
rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości 
społecznej i odporności” (COM(2020)0274),

– uwzględniając sprawozdanie roczne w sprawie europejskich MŚP 2018/2019 z 
listopada 2019 r., 

– uwzględniając wiosenną prognozę gospodarczą Komisji z 2020 r.,

– uwzględniając sprawozdanie specjalne nr 02/2020 Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego z dnia 22 stycznia 2020 r. pt.: „Instrument na rzecz MŚP –  skuteczny 
i innowacyjny program, przed którym stoją wyzwania”,

– uwzględniając wyniki indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego za 2020 

9 Dz.U. C 377 E z 7.12.2012, s. 102.
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r. opublikowane dnia 11 czerwca 2020 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Banku Światowego z czerwca 2020 r. zatytułowane 
„Global Economic Prospects” („Perspektywy gospodarcze na świecie”),

– uwzględniając sprawozdanie OECD z dnia 10 grudnia 2019 r. zatytułowane „The 
Missing Entrepreneurs 2019” („Nieodkryci przedsiębiorcy w 2019 r.”),

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Handlu Międzynarodowego, 
Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, Komisję Transportu i Turystyki, Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Komisję Kultury i Edukacji,

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9-
0237/2020),

A. mając na uwadze opublikowany 10 marca 2020 r. komunikat Komisji zatytułowany: 
„Strategia MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy” oraz ogłoszony 11 marca 
2020 r. przez WHO stan pandemii COVID-1910, co poważnie wpłynęło na otoczenie 
gospodarcze, społeczne i polityczne działalności MŚP oraz spowodowało konieczność 
weryfikacji strategii ze względu na zmianę wielu warunków gospodarczych, 
społecznych i politycznych; mając na uwadze, że przedstawiona w marcu strategia 
Komisji zawiera wciąż aktualne rozwiązania mające na celu sprostanie strukturalnym 
wyzwaniom  społecznym, ekonomicznym i środowiskowym, które dotyczyły MŚP 
przed kryzysem związanym z COVID-19, oraz przyszłym wyzwaniom związanym z 
transformacją ekologiczną i cyfrową; mając na uwadze, że Komisja powinna 
przedstawić zaktualizowaną wersję swojego komunikatu w sprawie strategii dla MŚP 
odzwierciedlającą kwestie poruszone w niniejszej rezolucji; mając na uwadze, że pod 
względem konkurencyjności Europa nie dotrzymuje kroku innym rozwiniętym 
gospodarkom, co stanowi zagrożenie dla jej potencjału generowania bogactwa i 
dobrobytu;

B. mając na uwadze, że 24 miliony MŚP w UE-27 stanowią trzon gospodarki i przed 
pandemią generowały ponad połowę PKB UE oraz zatrudniały około 100 mln 
pracowników; mając na uwadze, że 98,9% przedsiębiorstw w pozafinansowym sektorze 
gospodarki UE to małe przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 49 pracowników11; 
mając na uwadze, że mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, są bardzo złożone i niejednorodne  jeśli 
chodzi o rozmiar i dużą różnorodność sektorów, w których działają; mając na uwadze, 
że MŚP mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju i odporności europejskich 
przemysłowych łańcuchów wartości i wnoszą znaczący wkład w gospodarkę lokalną, 
regionalną i krajową; 

C. mając na uwadze, że MŚP powinny znajdować się w centrum Europejskiego Zielonego 

10 Uwagi wstępne dyrektora generalnego WHO na briefingu prasowym na temat COVID-19, 11 marca 2020 r.
11 https://ec.europa.eu/growth/smes_pl 

https://ec.europa.eu/growth/smes_pl
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Ładu i strategii cyfrowej oraz że należy je odpowiednio wspierać dzięki dostosowanym 
instrumentom finansowym i  przyjaznemu dla nich otoczeniu legislacyjnemu, aby 
umożliwić im odgrywanie ważnej roli we wzroście gospodarki europejskiej, a także w 
realizacji szerszych celów strategicznych Unii, w tym celów środowiskowych do 2050 
r.;  mając na uwadze, że w rezolucji w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz 
walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami Parlament podkreślił, że Europejski Zielony 
Ład i transformacja cyfrowa powinny wspomagać odbudowę gospodarczą po epidemii 
COVID oraz strategię ożywienia gospodarczego; mając na uwadze, że MŚP muszą być 
aktywnie zaangażowane i wspierane w ramach strategii cyfrowej UE i Europejskiego 
Zielonego Ładu, aby poprawić ich konkurencyjność i uwolnić ich potencjał w zakresie 
cyfryzacji, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i rozwiązywania pilnych problemów 
środowiskowych i społecznych; mając na uwadze, że wkład MŚP będzie miał kluczowe 
znaczenie dla powodzenia tych strategii;

D. mając na uwadze, że wywołany pandemią kryzys gospodarczy i niekorzystne prognozy 
gospodarcze doprowadziły nieokreśloną liczbę MŚP do granicy niewypłacalności; 
mając na uwadze, że w 2018 r. tylko 40 % przedsiębiorstw otrzymało płatności w 
terminie; mając na uwadze, że kryzys płynności finansowej, którego doświadcza wiele 
MŚP, nie tylko będzie miał negatywny wpływ na ich bieżącą działalność, ale także na 
przyszłe perspektywy wzrostu, uniemożliwiając im właściwe planowanie inwestycji 
długoterminowych; 

E. mając na uwadze, że awaryjne zakupy aktywów przez Europejski Bank Centralny w 
odpowiedzi na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią pomagają przede 
wszystkim większym przedsiębiorstwom, ponieważ opierają się one w większym 
stopniu na rynku wierzytelności gospodarczych, ale nie poprawiają kondycji finansowej 
MŚP; mając na uwadze, że UE i państwa członkowskie powinny działać zdecydowanie 
i szybko, aby zminimalizować gospodarcze, społeczne i strategiczne zagrożenia 
związane z likwidacją takich przedsiębiorstw; zwraca uwagę, że pożyczki bankowe są 
tradycyjnie najważniejszym zewnętrznym źródłem finansowania MŚP w Unii i 
stanowią ponad trzy czwarte finansowania MŚP, co sprawia, że przedsiębiorstwa te są 
szczególnie narażone na trudności w przypadku ograniczenia akcji kredytowej przez 
banki; mając na uwadze, że MŚP nie dysponują narzędziami pozwalającymi stawić 
czoła przedłużającemu się kryzysowi, a środki krajowe nie powinny negatywnie 
wpływać na rynek wewnętrzny UE;

F. mając na uwadze, że skutki niedoborów kapitału spowodowanych kryzysem związanym 
z COVID-19 będą się różnić w zależności od sektora, rodzaju spółki i w państwa 
członkowskiego, co doprowadzi do rozbieżności na rynku wewnętrznym; mając na 
uwadze, że ważne jest utrzymanie równych warunków działania w celu 
zminimalizowania zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym, przy czym różnice w 
wynikach w zakresie wzrostu między państwami członkowskimi są jedną z przyczyn 
nierównego rozwoju gospodarczego w UE; mając na uwadze, że na MŚP jeszcze 
bardziej niekorzystnie odbija się przytłaczająca i często nieregulowana konkurencja 
światowa;

G. mając na uwadze, że prognoza gospodarcza OECD nie wyklucza, że w przypadku 
kolejnej dużej fali COVID-19 utrata dochodów do końca 2021 r. będzie wyższa w 
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porównaniu z każdą recesją, jaka miała miejsce w ciągu ostatnich 100 lat12; mając na 
uwadze, że pomoc państwa w odpowiedzi na pandemię COVID-19 nie powinna 
prowadzić do zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym między MŚP z różnych 
krajów; mając na uwadze, że pandemia pokazała ogromne znaczenie transformacji 
cyfrowej i uwypukliła potrzebę cyfryzacji gospodarki w celu zapewnienia większej 
odporności w przyszłości, przy czym należy stawić czoła nadal istniejącym wyzwaniom 
środowiskowym; mając na uwadze, że UE stoi w obliczu silnej konkurencji ze strony 
podmiotów światowych; mając na uwadze, że innowacje stanowią dla MŚP skuteczny 
sposób budowania długoterminowego i zrównoważonego wzrostu; 

H. mając na uwadze, że oczekuje się, iż przyjęcie zrównoważonych pod względem 
środowiskowym praktyk, innowacji i technologii stworzy nowe miejsca pracy i 
możliwości biznesowe dla MŚP, poprawiając jednocześnie ich konkurencyjność i 
zmniejszając koszty, pod warunkiem że istnieją odpowiednie warunki administracyjne, 
regulacyjne i techniczne; mając na uwadze, że wiele MŚP pragnie poprawić swoją 
efektywność środowiskową, zasobooszczędność i efektywność energetyczną, 
wykorzystanie technologii cyfrowych i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, co będzie 
miało kluczowe znaczenie dla wspierania długoterminowego i zrównoważonego 
wzrostu i konkurencyjności tych przedsiębiorstw, a także dla umożliwienia im 
odgrywania kluczowej roli w bezpośrednim wdrażaniu ekoinnowacji; mając na uwadze, 
że w tym celu należy zapewnić lepszy dostęp do finansowania i wsparcia technicznego;

I. mając na uwadze, że zgodnie z indeksem gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 
cyfrowego w 2020 r.13 wiele MŚP wciąż nie dysponuje pełnym dostępem do 
transformacji cyfrowej i jest w gorszej sytuacji w porównaniu z dużymi firmami, 
zarówno pod względem umiejętności cyfrowych, jak i cyfryzacji działalności, co w 
pewnym stopniu jest wynikiem nierównej konkurencji ze strony korporacji 
wielonarodowych; mając na uwadze, że te same zasady powinny mieć zastosowanie 
zarówno na jednolitym rynku cyfrowym, jak i na rynku niecyfrowym, aby zapewnić 
równe warunki działania, unikając jednocześnie negatywnego wpływu na prawa 
pracownicze i socjalne; mając na uwadze, że wykorzystanie danych może prowadzić do 
przewagi konkurencyjnej i umożliwiać MŚP czerpanie korzyści z transformacji 
cyfrowej, a nacisk na umiejętności cyfrowe powinien iść w parze ze zwiększeniem 
inwestycji UE w infrastrukturę cyfrową, a także z poprawą dostępu MŚP do danych 
oraz sprawiedliwymi ramami handlowymi i regulacyjnymi na wszystkich rodzajach 
rynków, tj. między przedsiębiorstwami, między przedsiębiorstwami a konsumentami i 
między przedsiębiorstwami a organami administracji;

J. mając na uwadze, że jednym z głównych wyzwań związanych z uwolnieniem 
potencjału cyfryzacji jest pozyskanie wykwalifikowanych pracowników; mając na 
uwadze, że Komisja, państwa członkowskie i samorządy lokalne powinny działać na 
rzecz poprawy otoczenia biznesowego w celu zapewnienia konkurencyjności MŚP oraz 
trwałego i długoterminowego wzrostu gospodarczego w Unii; mając na uwadze, że 
strategia na rzecz MŚP stanowi okazję do wsparcia kultury przedsiębiorczości wśród 
grup osób niedostatecznie reprezentowanych oraz do umożliwienia im pełnego 
wykorzystania możliwości związanych z cyfrową i zieloną transformacją;

12 OECD Economic Outlook, tom 2020, wydanie I
13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020
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K. mając na uwadze, że wzmocnienie kultury przedsiębiorczości pozwoliłoby na to, by 
MŚP w pełni przyczyniły się do dwojakiej transformacji i czerpały z niej korzyści, a 
także tworzyły miejsca pracy, a tym samym zwiększyłoby wpływ MŚP na rynek pracy; 
mając na uwadze, że kobiety stanowią 52 % całej populacji UE, ale tylko 34,4 % osób 
samozatrudnionych i reprezentują tylko 30 % przedsiębiorstw typu start-up w UE14; 
mając na uwadze, że kreatywność i potencjał przedsiębiorczości kobiet pozostają 
niewykorzystane i powinny być rozwijane;

L. mając na uwadze, że należy zmniejszyć obciążenia regulacyjne, takie jak koszty 
finansowe przestrzegania przepisów i związane z tym niedogodności wynikające z 
nadmiernej regulacji i zbyt złożonych procedur administracyjnych, w tym wyzwania 
związane z rozstrzyganiem sporów patentowych, na przykład w dziedzinie ochrony 
własności intelektualnej, ale również w odniesieniu do możliwości finansowania; mając 
na uwadze, że innowacje nie są związane z regulacją, lecz są napędzane wspólnym 
wysiłkiem, w ramach którego przedsiębiorstwa współpracują ze sobą w celu wymiany 
wiedzy i informacji oraz łączenia pomysłów i finansowania z partnerami w ramach 
szerszych systemów innowacji; mając na uwadze, że w przypadku MŚP lub 
działalności, w które MŚP częściej się angażują, zazwyczaj bardziej prawdopodobne 
jest uzyskanie dotacji niż ulg podatkowych;

M. mając na uwadze, że ponad 100 aktach prawnych obejmujących szerokie spektrum 
polityki zawiera odniesienie do unijnej definicji MŚP; mając na uwadze, że Komisja 
przeprowadzi dalszą analizę obecnej definicji i przedstawi sprawozdanie dotyczące 
konkretnych kwestii poruszonych w ramach ostatnich konsultacji publicznych, takich 
jak złożone struktury własności lub możliwe efekty „lock-in”; mając na uwadze, że 
Komisja nie zastosowała się jeszcze do orzeczenia Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości z 15 września 2016 r. wymagającego wyjaśnienia kryteriów 
„niezależności” i „autonomii”; 

N. mając na uwadze, że mikroprzedsiębiorstwa stanowią znaczną część europejskich MŚP 
i bardzo często mają trudności z dostępem do finansowania, a także z uzyskaniem 
wiedzy na temat możliwości dostępnych na szczeblu europejskim i krajowym; mając na 
uwadze, że ta kategoria przedsiębiorstw również bardzo mocno ucierpiała w wyniku 
kryzysu związanego z COVID-19 i – bez uszczerbku dla obecnej definicji MŚP – 
zasługuje na większą pomoc i lepsze promowanie;

O. mając na uwadze, że spółki o średniej kapitalizacji znacząco przyczyniają się do 
zatrudnienia i wzrostu, zwłaszcza w niektórych państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że w ramach inicjatywy REFIT Komisja powinna ocenić potrzebę oddzielnej 
definicji spółki o średniej kapitalizacji, aby umożliwić ukierunkowane działania, a 
jednocześnie zadbać o to, by nie rozszerzało to istniejącej definicji MŚP ani w żaden 
sposób nie osłabiało wsparcia dla MŚP;

Wyzwania strukturalne przed kryzysem związanym z COVID-19

1. z zadowoleniem przyjmuje strategię Komisji na rzecz MŚP i podziela jej pogląd, że 
MŚP mają kluczowe znaczenie dla gospodarki europejskiej; podkreśla potrzebę 
aktualizacji strategii na rzecz MŚP w świetle kryzysu związanego z COVID-19, przy 

14 Sprawozdanie przygotowane dla Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego przez Innovation 
Finance Advisory, Funding women entrepreneurs - How to empower growth, czerwiec 2020.
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jednoczesnym utrzymaniu nacisku na postępy w przechodzeniu na społeczeństwo 
odporne społecznie, gospodarczo i środowiskowo oraz na konkurencyjną gospodarkę, w 
związku z czym wzywa do dostosowania strategii na rzecz MŚP do strategii 
przemysłowej, europejskiej strategii w zakresie danych15 i Europejskiego Zielonego 
Ładu, aby aktywnie zaangażować wszystkie MŚP w dwojaką transformację i wspierać 
je w tej transformacji w celu osiągnięcia większej konkurencyjności, długoterminowego 
wzrostu i większej odporności;

2. apeluje ponadto o środki mające na celu poprawę środowiska sprzyjającego 
przedsiębiorczości i wzmocnienie ducha przedsiębiorczości, w tym poprzez 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla MŚP; wzywa w związku z tym do 
przyjęcia planu działania dla MŚP z jasno określonymi celami końcowymi i pośrednimi 
oraz harmonogramem, a także regularnym monitorowaniem, sprawozdawczością i 
oceną;  podkreśla w tym kontekście potrzebę wzmocnienia ducha przedsiębiorczości w 
Unii oraz stworzenia warunków, które umożliwią nowym przedsiębiorstwom i 
istniejącym MŚP rozwój i innowacje, a tym samym przyczynią się do zrównoważenia 
gospodarczego, społecznego i środowiskowego Unii oraz konkurencyjności 
gospodarczej;

3. przyznaje, że nadmierna ilość obciążeń administracyjnych i regulacyjnych utrudnia 
MŚP rozwój, ponieważ nie dysponują one zasobami niezbędnymi do sprostania 
złożonym wymogom biurokratycznym;

4. w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do wprowadzenia 
zasady „jedno więcej – jedno mniej”, ale przypomina, że ogranicza się ona do 
utrzymania status quo w prawodawstwie, co nie jest wystarczająco ambitne, i podkreśla, 
że państwa członkowskie muszą unikać nadmiernie rygorystycznego wdrażania jako 
pierwszy krok do powstrzymania napływu nowych regulacji; przypomina, że 
administracja publiczna, zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym, odgrywa 
kluczową rolę w zapewnianiu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
m.in. we wspieraniu inwestycji mających na celu zwiększenie konkurencyjności 
gospodarczej, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów przejrzystości, 
zdrowia, praw i bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony środowiska;

5. wzywa zatem państwa członkowskie i Komisję, by uznały potrzebę lepszego 
stanowienia prawa i uproszczenia oraz by przyjęły plan działania zawierający konkretne 
i wiążące cele i wskaźniki jako zasadniczy warunek zdolności naszej gospodarki do 
odbudowy i innowacji oraz zachowania konkurencyjności przedsiębiorstw UE; 
zauważa, że jeśli chodzi o zmniejszenie obciążeń administracyjnych, kilka państw 
członkowskich wyznaczyło cele ilościowe na poziomie do 30 %16 i wzywa Komisję do 
wyznaczenia ambitnych i wiążących celów ilościowych i jakościowych na szczeblu UE 
w zakresie zmniejszenia obciążeń administracyjnych, jak najszybciej po 
przeprowadzeniu oceny skutków i nie później niż w czerwcu 2021 r. oraz przed 
komunikatem Komisji;

15 Komunikat Komisji z 19 lutego 2020 r. zatytułowany „Europejska strategia w zakresie danych” 
(COM(2020)0066).
16 Sprawozdanie dla niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Energii przedstawione przez Centrum Studiów nad 
Polityką Europejską, Studium wykonalności: wprowadzenie zasady „jedno więcej – jedno mniej” w Komisji 
Europejskiej, 5 grudnia 2019 r.
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6. uważa, że plan działania powinien określać obszary, w których należy znacznie 
zmniejszyć obciążenia administracyjne i regulacyjne dla MŚP w celu ograniczenia 
kosztów przestrzegania przepisów, w tym biurokracji, oraz wspierać państwa 
członkowskie w szybkim ograniczaniu liczby przepisów przy jednoczesnej ochronie 
praw pracowniczych, przestrzeganiu norm społecznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska; podkreśla, że w celu monitorowania skuteczności ograniczania biurokracji 
ważne jest również, by oceniać takie środki ex post, z uwzględnieniem perspektywy 
MŚP, z zastrzeżeniem przestrzegania praw pracowników;

7. wzywa do lepszego dostosowania regulacyjnego, któremu powinna towarzyszyć 
inteligentna cyfryzacja, większa przystępność dla użytkownika, usprawnione procedury 
oraz bezpieczniejsze i chroniące prywatność procedury przetwarzania danych; domaga 
się w związku z tym zwiększonej i bardziej ukierunkowanej pomocy technicznej i 
administracyjnej na szczeblu krajowym i unijnym, wymiany najlepszych praktyk i 
możliwości szkoleniowych dla MŚP; wzywa Komisję do zarządzania prawdziwie 
jednolitym cyfrowym punktem dostępu do wszystkich zapytań dotyczycących 
możliwości unijnego finansowania dla MŚP oraz do zadbania o to, by unijne systemy 
wsparcia, w tym te dotyczące następstw COVID-19, zawierały silny komponent 
dotyczący MŚP;

8. z zadowoleniem przyjmuje dotychczasowe osiągnięcia w zakresie stosowania zasad 
lepszego stanowienia prawa; zauważa, że należy poczynić dalsze postępy, w 
szczególności w zakresie uproszczenia i standaryzacji formularzy i procedur, przy 
konsekwentnym wdrażaniu zasady jednorazowości i zasady domyślnej cyfrowości, 
zarówno na szczeblu UE, jak i państw członkowskich, a także ogólnie w zakresie 
redukcji obciążeń administracyjnych;

9. wzywa Komisję, by przy przeprowadzaniu ocen skutków przed przedstawieniem 
wniosku ustawodawczego uważnie przeanalizowała gospodarcze i społeczne skutki 
kryzysu związanego z COVID-19 dla MŚP oraz uwzględniła obawy MŚP wynikające z 
kryzysu związanego z COVID-19;

10. w związku z tym wzywa do przeprowadzenia wiążącego testu, który umożliwiłby 
ocenę, w odniesieniu do MŚP, kosztów i korzyści wniosków ustawodawczych, w tym 
ich skutków gospodarczych i ich wpływu na pracowników MŚP; oczekuje, że wyniki 
testu MŚP zostaną w pełni uwzględnione we wszystkich wnioskach ustawodawczych i 
jasno pokażą, w jaki sposób zostanie osiągnięte uproszczenie, oraz, w miarę 
możliwości, sformułują dodatkowe zalecenia w celu uniknięcia niepotrzebnych 
obciążeń administracyjnych lub regulacyjnych dla MŚP; przypomina, że w procesie 
legislacyjnym UE główny nacisk należy położyć na jakość ocen skutków, a nie na 
tempo, w jakim realizowane są inicjatywy; wzywa państwa członkowskie do 
gromadzenia i propagowania najlepszych praktyk i do opracowania wytycznych w 
zakresie systematycznego wprowadzania testu MŚP, również na szczeblu krajowym;

11. wzywa Komisję do zapewnienia skuteczności i dobrego funkcjonowania Rady ds. 
Kontroli Regulacyjnej poprzez zapewnienie jej większości ekspertów zewnętrznych i 
wsparcia ze strony Wspólnego Centrum Badawczego; ponownie podkreśla, że należy 
zapewnić niezależność, przejrzystość i obiektywność Rady ds. Kontroli Regulacyjnej i 
jej prac, a jej członkowie nie powinni być poddawani jakiejkolwiek kontroli politycznej, 
konfliktowi interesów ani stronniczości; wzywa Komisję do zagwarantowania 
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zrównoważonej reprezentacji dużych i małych przedsiębiorstw we wszystkich 
właściwych organach i komisjach związanych z kształtowaniem polityki UE, w tym w 
Radzie ds. Kontroli Regulacyjnej; uważa, że obecny wymóg posiadania tylko jednego 
przedstawiciela MŚP w Radzie ds. Kontroli Regulacyjnej, reprezentującego wszystkie 
MŚP we wszystkich sektorach, jest niewystarczający, biorąc pod uwagę dużą 
różnorodność MŚP w Europie;

12. wzywa do wznowienia wdrażania programu Small Business Act; podkreśla potrzebę 
spójnego stosowania zasady „najpierw myśl na małą skalę” oraz wzmocnienia zasady 
„działać na dużą skalę w sprawach ważnych, a na mniejszą skalę w sprawach mniej 
istotnych” w celu zapewnienia odpowiedniego skoncentrowania się na MŚP w 
prawodawstwie unijnym i krajowym oraz jako podstawę nowego 
międzyinstytucjonalnego zobowiązania do zmniejszenia obciążeń administracyjnych;

13. zwraca uwagę na plan Komisji dotyczący powołania specjalnego pełnomocnika UE ds. 
MŚP, aby lepiej wyeksponować obawy MŚP, a ponadto wzywa Komisję do 
umieszczenia pełnomocnika ds. MŚP w jednostce centralnej pod przewodnictwem 
przewodniczącego Komisji, aby umożliwić nadzór nad kwestiami dotyczącymi MŚP we 
wszystkich dyrekcjach generalnych; wzywa Komisję do wykorzystywania istniejącego 
procesu przeglądu wyników MŚP i do udziału w corocznej debacie na temat „sytuacji 
MŚP w Unii”, która odbędzie się na posiedzeniu plenarnym Parlamentu;  podkreśla 
możliwość wzmocnienia współpracy między siecią pełnomocników ds. MŚP a 
krajowymi i lokalnymi organizacjami reprezentującymi MŚP;

14. uważa, że celom UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji powinny w pełni 
odpowiadać środki udostępnione państwom członkowskim, w tym finansowe, na 
wspieranie transformacji ich MŚP w obu tych dziedzinach, co ma szczególne znaczenie 
dla regionów słabiej rozwiniętych; podkreśla, że cele te nie mogą być sprzeczne, a 
wręcz przeciwnie, muszą się wzajemnie wzmacniać, a towarzyszyć im powinny środki 
na rzecz miejsc pracy gwarantujących prawa i poprawy warunków pracy;

15. wyraża ubolewanie, że MŚP doświadczały większych trudności w dostępie do 
finansowania niż większe przedsiębiorstwa, m.in. ze względu na różne środki pieniężne 
i ramy regulacyjne; sugeruje w związku z tym podjęcie działań mających na celu 
zwiększenie dostępu MŚP, w tym mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up, 
do kredytów; przypomina, że MŚP nie dysponują zazwyczaj wystarczającymi zasobami 
finansowymi i ludzkimi, aby na równi z innymi zainteresowanymi stronami, w 
szczególności wielonarodowymi korporacjami, uczestniczyć w procesie dostępu do 
instrumentów finansowych;

16. wyraża zaniepokojenie trudnościami, jakie napotyka większość MŚP w dostępie do linii 
finansowania EBI, w szczególności MŚP o ograniczonej kapitalizacji, i apeluje o 
uwzględnienie w warunkach dostępu potrzeby większego zaangażowania MŚP; z 
ubolewaniem odnotowuje, że wiele MŚP, w tym w mikroprzedsiębiorstw i 
przedsiębiorstw typu start-up, nie jest w stanie uzyskać dostępu do finansowania 
unijnego, ponieważ nie wiedzą, co jest dla nich dostępne, ale także z uwagi na 
powolność i nadmierną złożoność obowiązujących procedur i kryteriów 
kwalifikowalności; wzywa Komisję do usuwania tego rodzaju barier poprzez 
uproszczenie procedur, zagwarantowanie dostępu do informacji online oraz dalsze 
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wspieranie zachęt dostosowanych do MŚP, w tym mikroprzedsiębiorstw;

17. przypomina w związku z tym państwom członkowskim i Komisji, że istnieje pilna 
potrzeba przywrócenia płynności MŚP, aby zapewnić ich podstawowe funkcjonowanie, 
oraz ostrzega, że przetrwanie MŚP po COVID-19, w szczególności 
mikroprzedsiębiorstw, biorąc pod uwagę ich słabości strukturalne w porównaniu z 
większymi przedsiębiorstwami, będzie zależało od sprawnych procedur podejmowania 
decyzji, odpowiedniego finansowania i szybkiego dostępu do wsparcia płynności; 

18. zachęca Komisję i państwa członkowskie do jak najlepszego wykorzystania przyszłych 
instrumentów UE w kolejnych wieloletnich ramach finansowych (WRF) zgodnie ze 
szczególnymi potrzebami społeczności lokalnych i z uwzględnieniem, w miarę 
możliwości, istniejącej specyfiki sektorowej i krajowej; przypomina, że oczekuje się, 
między innymi, skierowania inwestycji w stronę MŚP;

19. wyraża ubolewanie, że w planie odbudowy poświęcono mało miejsca MŚP i wzywa do 
wprowadzenia środków zapewniających łatwy  dostęp do wsparcia dla MŚP;

20. zwraca się do Komisji o lepsze dostosowanie finansowania UE, aby zachęcać do 
większego udziału niecyfrowe, zaawansowane technologicznie i innowacyjne MŚP, a 
ponadto apeluje, by przy opracowywaniu nowych instrumentów UE uwzględniano, czy 
MŚP mogą rozsądnie wykorzystać wsparcie i czy jest ono dostosowane do ich potrzeb, 
oraz zapewniono, by MŚP mogły czerpać korzyści w takim samym stopniu, jak 
wszyscy pozostali partnerzy w łańcuchu wartości, z korzyścią dla konkurencyjności 
Europy na świecie; przypomina, że aby wspierać rozwój przedsiębiorstw typu start-up, 
kluczowe znaczenie ma zapewnienie finansowania długoterminowego mającego na celu 
uchwycenie korzyści specyficznych dla inwestycji długoterminowych, przy czym 
inwestorzy powinni być w stanie utrzymać swoje inwestycje nawet w obliczu 
niekorzystnych warunków krótkoterminowych;

21. podkreśla potrzebę aktywnego nawiązywania kontaktu przez organy UE z sieciami i 
organizacjami MŚP na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, aby przekazywać 
terminowo informacje i wskazówki w zakresie wykorzystywania dostępnych i 
planowanych możliwości finansowania UE; przypomina Komisji, by wykorzystała 
wszystkie dostępne środki komunikacji oraz organizowała konkursy dla studentów i 
młodych przedsiębiorców;

22. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia MŚP niedyskryminującego dostępu do 
pożyczek bankowych, w tym MŚP, których model biznesowy dotyczy wartości 
niematerialnych i prawnych; przypomina, że dostęp do finansowania jest kluczowym 
czynnikiem wzrostu, zrównoważonej transformacji i innowacji oraz wzywa do dalszego 
wspierania innowacyjnych modeli biznesowych; ubolewa nad luką w warunkach 
kredytowania MŚP zlokalizowanych w różnych państwach UE i wzywa państwa 
członkowskie do współpracy z sektorem finansowym i bankowym w odniesieniu do ich 
obowiązku zapewnienia MŚP pełnego i sprawiedliwego dostępu do kredytów 
bankowych;

23. podkreśla, że samo finansowanie za pośrednictwem rynków kapitałowych nie wystarczy 
do zapewnienia odpowiednich rozwiązań dla MŚP i uważa, że sektor usług finansowych 
musi być stabilny i oferować MŚP, mikroprzedsiębiorstwom i samozatrudnionym 
przedsiębiorcom szeroką gamę dostosowanych do potrzeb możliwości finansowania w 
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sposób racjonalny pod względem kosztów; podkreśla w tym kontekście znaczenie 
tradycyjnych modeli bankowości, w tym małych banków regionalnych i kas 
oszczędnościowych; zachęca EBI do ściślejszej współpracy z pośrednikami 
finansowymi w państwach członkowskich w celu rozpowszechniania odpowiednich 
informacji wśród MŚP, aby ułatwić ich dostęp do finansowania;

Nowe wyzwania w związku z pandemią COVID-19

24. przypomina o konieczności niezwłocznego zapewnienia płynności MŚP oraz 
wzmocnienia środków na rzecz dokapitalizowania MŚP; wzywa państwa członkowskie 
i Komisję do zajęcia się problemem opóźnień w płatnościach, przez które wiele MŚP 
ma trudności z utrzymaniem płynności, oraz wzywa państwa członkowskie, które 
jeszcze tego nie uczyniły, do wdrożenia dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w 
płatnościach, w szczególności w odniesieniu do administracji publicznej i relacji 
między przedsiębiorstwami;

25. wzywa Komisję do ściślejszego monitorowania i egzekwowania dyrektywy w sprawie 
zwalczania opóźnień w płatnościach oraz do dokonania oceny, czy potrzebna jest jej 
zmiana, tak aby zadbać o to, by szybkie regulowanie płatności stanowiło normę na 
całym rynku wewnętrznym zarówno w przypadku transakcji między 
przedsiębiorstwami, w szczególności od większych do mniejszych przedsiębiorstw, jak 
również transakcji między przedsiębiorstwami a organami administracji; wzywa władze 
na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, aby dawały dobry 
przykład, zawsze terminowo regulując płatności wobec MŚP, i w związku z tym 
zachęca do wszczynania postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w przypadkach, gdy dyrektywa ta nie została prawidłowo wdrożona;

26. dostrzega potrzebę tymczasowego złagodzenia zasad pomocy państwa, przyznając, że 
doprowadziły one do niejednolitego wdrażania środków w całej Unii; wzywa Komisję i 
Radę do podjęcia szybkich kroków w celu przywrócenia konkurencyjnych, równych 
warunków działania między państwami członkowskimi;

27. uważa, że każda przyszła ocena i zmiana zasad pomocy państwa powinna należycie 
uwzględniać specyfikę i niekorzystne warunki geograficzne mające wpływ na MŚP 
znajdujące się na terytoriach najbardziej peryferyjnych, w tym na wyspach, w regionach 
najbardziej oddalonych i na obszarach górskich, a także na innych obszarach, w tym 
obszarach nieperyferyjnych, dotkniętych bezprecedensowymi klęskami żywiołowymi;

28. wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że wskutek kryzysu związanego z COVID-19 
najbardziej ucierpiały sektory zdominowane przez MŚP, takie jak turystyka, 
hotelarstwo, kultura, branża twórcza, transport, a także targi i imprezy handlowe; 
podkreśla znaczenie nieustannego podejmowania sprawnych działań w celu 
przywrócenia i utrzymania zaufania podróżnych i operatorów; podkreśla potrzebę 
zwolnienia tych sektorów z obciążeń administracyjnych i regulacji generujących koszty, 
określenia dalszych działań na rzecz odbudowy tych sektorów oraz zapewnienia 
ochrony praw pracowników w dotkniętych sektorach; przypomina o znaczeniu poprawy 
dostępu MŚP z sektora kultury i sektora kreatywnego do technologii cyfrowych i 
programów wsparcia, ponieważ kryzys związany z COVID-19 pokazał, że odgrywają 
one kluczową rolę dla naszej gospodarki i życia społecznego;

29. wzywa państwa członkowskie, aby za główne priorytety polityczne uznały ochronę 
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zatrudnienia i utrzymanie działalności MŚP i start-upów poprzez przedstawienie 
konkretnych środków wspierających rentowne MŚP i start-upy, które stanęły w obliczu 
niewypłacalności, w szczególności w świetle anulowania instrumentu wsparcia 
wypłacalności zaproponowanego przez Radę Europejską; zwraca uwagę na instrument 
tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w 
sytuacji nadzwyczajnej (SURE), którego celem jest pokrycie kosztów krajowych 
programów dotyczących pracy w niepełnym wymiarze godzin; wzywa Komisję do 
aktywnego wspierania państw członkowskich w procesie transpozycji dyrektywy o 
restrukturyzacji i upadłości17, aby dać realną drugą szansę MŚP znajdującym się w 
trudnej sytuacji;

30. odnotowuje, że kryzys związany z COVID-19 zmusił MŚP do korzystania z 
innowacyjnych technologii, nowych form organizacji pracy i cyfrowych modeli 
biznesowych, takich jak handel elektroniczny, gospodarka dzielenia się i praca zdalna; 
zwraca uwagę, że wiele MŚP miało trudności z dostosowaniem się do nowych 
okoliczności i wzywa w związku z tym Komisję do dopilnowania, aby inwestycje w 
badania naukowe i innowacje były ukierunkowane na udział MŚP, przy jednoczesnym 
zachowaniu równowagi między egzekwowaniem praw własności intelektualnej a 
dążeniem do innowacji; wzywa ponadto do poszanowania praw pracowników w toku 
tego procesu;

31. przypomina, że innowacje w MŚP stanowią główną siłę napędową wydajności i 
trwałego wzrostu, gdyż mogą pomóc w pokonywaniu wyzwań globalnych i 
społecznych oraz w zapewnianiu lepszych warunków pracy; przypomina, że rozwój 
technologiczny i cyfryzacja zwiększają możliwości MŚP w zakresie innowacji oraz ich 
szanse na osiągnięcie sukcesu, ponieważ przyspieszają upowszechnianie wiedzy i 
powstawanie nowych modeli biznesowych, a także zwiększają zdolność do szybszego 
wzrostu;

32. podkreśla, że inwestycje w innowacje powinny priorytetowo traktować ekosystemy 
obejmujące MŚP i wzmacniające współtworzenie, dojrzewanie i transfer doskonałych 
technologii do przemysłu, jak również absorpcję nowych technologii; podkreśla w 
związku z tym znaczenie ukierunkowanych strategii polityki publicznej w celu wsparcia 
horyzontalnych potrzeb związanych z procesami transformacji cyfrowej w 
mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, takich jak uproszczenie obowiązków 
sprawozdawczych, i wzywa państwa członkowskie do opracowania inicjatyw 
pilotażowych mających na celu przyspieszenie wdrażania przez MŚP rozwiązań w 
zakresie handlu elektronicznego, na przykład poprzez działania szkoleniowe i doradcze, 
pomoc techniczną, najlepsze praktyki lub integrację trójkąta wiedzy (edukacja, badania 
naukowe i innowacje), przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron i władz 
lokalnych;

33. z zadowoleniem przyjmuje włączenie MŚP do europejskiego programu kosmicznego, w 
tym w działania mające na celu rozwój szeregu usług i zastosowań pochodnych; 
dostrzega kluczową rolę MŚP w łańcuchach dostaw w sektorze obronności w Europie;

17 Dyrektywa (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, 
umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność 
postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę 
(UE) 2017/1132. Dz.U. L 172 z 26.6.2019, s. 18.
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34. z zadowoleniem przyjmuje obietnicę Komisji dotyczącą zapewnienia możliwości 
przyspieszonego kształcenia w postaci intensywnych kursów umiejętności cyfrowych, 
aby umożliwić pracownikom mikroprzedsiębiorstw i MŚP zdobycie biegłości w takich 
dziedzinach jak sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo i technologie 
rozproszonego rejestru; podkreśla, że intensywne kursy umiejętności cyfrowych dla 
MŚP w ramach programu „Cyfrowa Europa” powinny być poprzedzone dotowanymi 
programami umożliwiającymi właścicielom i kadrze kierowniczej MŚP określenie 
potrzeb i możliwości w zakresie technologii cyfrowych; zwraca uwagę, że 
wykwalifikowana siła robocza jest niezbędna, by MŚP mogły prosperować i skutecznie 
radzić sobie nie tylko z transformacją ekologiczną i cyfrową, ale również z 
tradycyjnymi wyzwaniami, przed którymi stają;

35. ubolewa, że do tej pory zaledwie 17 % MŚP z powodzeniem włączyło technologię 
cyfrową do swojej działalności; wzywa do wzmocnienia działań mających na celu 
zaradzenie niedopasowaniu umiejętności i niedoborom wykwalifikowanej siły roboczej 
oraz wyposażenie MŚP w kwalifikacje i umiejętności cyfrowe, a także poprawę 
umiejętności związanych z zamówieniami publicznymi i edukacją finansową, jak 
również umiejętności w zakresie zarządzania kredytami i łańcuchem dostaw na 
potrzeby szybko zmieniających się rynków pracy, również w świetle przyspieszenia 
spowodowanego kryzysem COVID-19;

36. podkreśla potrzebę promowania inwestycji w dalsze szkolenia zawodowe i programy 
przyuczania do zawodu w MŚP; wzywa w związku z tym do opracowania specjalnego 
podejścia do umiejętności cyfrowych potrzebnych mikroprzedsiębiorstwom; podkreśla 
rolę, jaką może odegrać w tym celu opracowany przez Komisję program na rzecz 
umiejętności, oraz zwraca uwagę, że w celu zniwelowania przepaści w dziedzinie 
technologii cyfrowych i innowacji konieczne jest zwiększenie odsetka absolwentów 
kierunków STEM oraz zlikwidowanie różnic, które dotykają kobiet w obu dziedzinach; 
w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje europejski program na rzecz umiejętności;

37. zwraca uwagę na białą księgę Komisji w sprawie sztucznej inteligencji 
(COM(2020)0065) i jej opinię, że każde państwo członkowskie powinno posiadać co 
najmniej jeden ośrodek innowacji cyfrowych o wysokim stopniu specjalizacji w 
dziedzinie sztucznej inteligencji;

38. zachęca Komisję do wsparcia wysiłków MŚP na rzecz m.in. modernizacji 
przestarzałego sprzętu, zwiększenia transferu wiedzy i określenia najskuteczniejszych 
zastosowań technologii, takich jak sztuczna inteligencja w przemyśle, na rzecz 
wyposażenia pracowników w natychmiastowo niezbędne umiejętności umożliwiające 
zdalną kontrolę aktywów, monitorowanie produkcji i współpracę pracowników, a także 
na rzecz zrównoważonych pod względem środowiskowym modeli biznesowych, 
koncepcji opartych na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywności 
energetycznej i zasobooszczędności, czyli obszarów, w których cyfrowe know-how jest 
często najważniejsze i umożliwia MŚP utrzymanie konkurencyjności; wzywa również 
Komisję, aby rozważyła możliwość utworzenia programu bonów dla MŚP 
wspierającego powyższe cele;

39. apeluje o działania mające na celu rozwiązanie problemu niedoboru wiedzy i 
umiejętności w MŚP, jeżeli chodzi o technologie, praktyki i modele biznesowe, które są 
zrównoważone pod względem środowiskowym, zwłaszcza w sektorach, w których 
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realizacja celów UE w zakresie zrównoważonej energii i środowiska wymagają 
fundamentalnych zmian;

40. przypomina o znaczeniu takich instrumentów jak Europejska Sieć Przedsiębiorczości i 
europejskie ośrodki innowacji cyfrowych, które mogą wspierać umiędzynarodowienie 
MŚP, ich cyfryzację i dążenie do innowacji na szczeblu lokalnym, w tym w dziedzinie 
ochrony środowiska, oraz pomóc w zapewnieniu ich adekwatności do zakładanych 
celów; wzywa Komisję do przeprowadzenia gruntownej oceny śródokresowej i oceny 
ex post tych instrumentów poprzez konsultacje z przedstawicielami MŚP w trakcie 
całego procesu oceny, aby zagwarantować, że sieci te skutecznie docierają do MŚP;

41. podkreśla istotną rolę danych nieosobowych i transferu technologii ze środowiska 
akademickiego do MŚP, a także znaczenie tworzenia europejskich przestrzeni danych 
służących niedyskryminującej, opartej na zaufaniu i bezpiecznej wymianie danych 
nieosobowych w celu zwiększenia przepływu danych między przedsiębiorstwami i z 
rządami, z wykorzystaniem modelu otwartych danych;

42. wzywa do równoległego przyjęcia bardziej zdecydowanej strategii na rzecz poprawy 
infrastruktury internetowej i łączności dla MŚP na obszarach oddalonych, która stanowi 
podstawowy warunek zwiększenia poziomu cyfryzacji i przeprowadzenia skutecznej 
transformacji; wzywa Komisję do rozważenia wprowadzenia wiążących celów w 
zakresie łączności;

Strategia odbudowy gospodarczej

43. podkreśla, że program „Horyzont Europa” ma charakter priorytetowy i wymaga 
solidnego finansowania;  wzywa do udostępnienia znacznej części tego programu dla 
MŚP, w tym dla MŚP wchodzących w skład Europejskiej Rady ds. Innowacji, oraz 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, by w miarę możliwości 
instrumenty na rzecz badań i innowacji, takie jak „Akcelerator” EIC, oferowały MŚP i 
start-upom, które opracowują innowacyjne technologie, możliwości szybkiej ścieżki 
działania; 

44. wzywa do utrzymania jak największej neutralności sektorowej głównych strategii 
politycznych i instrumentów UE w zakresie badań naukowych i innowacji oraz do 
zapewnienia większego wsparcia nie tylko tym MŚP i mikroprzedsiębiorstwom, które 
już prowadzą działania innowacyjne, ale także, stosownie do ich potrzeb, tym, które 
pozostają w tyle, zwłaszcza w obszarze produkcji tradycyjnej; apeluje, by więcej 
środków przewidzianych na finansowanie badań naukowych i innowacji na szczeblu 
europejskim kierowano do niecyfrowych MŚP i MŚP, które chcą poprawić efektywność 
środowiskową i efektywność gospodarowania zasobami;

45. podkreśla, że współdziałanie i współpraca są kluczem do poprawy wyników MŚP; 
zauważa w związku z tym, że klastry i partnerstwa ze wszystkimi podmiotami trójkąta 
wiedzy (edukacja, badania naukowe i innowacje) powinny być lepiej promowane i 
wspierane poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych, uproszczenie procedur i 
stworzenie warunków dla wspólnych usług na potrzeby uczestnictwa w klastrach MŚP; 
ponadto wzywa Komisję do zadbania o to, by partnerstwa i misje w ramach programu 
„Horyzont Europa” były przejrzyste i inkluzywne przez cały okres ich realizacji, w 
szczególności w odniesieniu do udziału MŚP oraz  ustalania programów badań 
strategicznych i rocznych programów prac; podkreśla również potrzebę zapewnienia 
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sprawiedliwych warunków dzielenia się wnioskami i ostatecznymi wynikami, zgodnie z 
zasadą „otwarty w największym możliwym zakresie, zamknięty tylko w koniecznym”;

46. podkreśla także potencjał Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz jego 
wspólnot wiedzy i innowacji, ponieważ stanowią one skuteczną drogę do zacieśnienia 
współpracy między MŚP, ośrodkami badawczymi i uniwersytetami w zakresie 
promowania lokalnej przedsiębiorczości i podejmowania najpilniejszych wyzwań 
społecznych naszych czasów;

47. wzywa Komisję i państwa członkowskie do inwestowania m.in. w gospodarkę opartą na 
danych, sztuczną inteligencję, inteligentną produkcję, internet rzeczy i informatykę 
kwantową, a także do zapewnienia silnego zaangażowania MŚP w tych obszarach; 
ubolewa nad faktem, że większość MŚP nie posiada dostępu do tworzonych przez 
siebie danych; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje europejską strategię w 
zakresie danych, której celem jest stworzenie rzeczywistego rynku danych, na którym 
MŚP będą miały łatwy dostęp do danych i możliwość korzystania z nich we wszystkich 
modelach rynkowych, tj. w relacjach przedsiębiorstwo-konsument, przedsiębiorstwo-
przedsiębiorstwo oraz przedsiębiorstwo-organy administracji;

48. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia MŚP wsparcia w dostępie do 
niezbędnych możliwości w zakresie innowacji oraz do maksymalnego wykorzystania 
synergii z programami unijnymi w ramach krajowych strategii innowacji; podkreśla w 
związku z tym rolę innowacyjnych MŚP specjalizujących się w pionierskich 
technologiach;

49. podkreśla potrzebę zwiększenia świadomości właścicieli i kadry kierowniczej MŚP, 
stowarzyszeń MŚP i organizacji wspierających w zakresie możliwości finansowania 
technologii o większej efektywności środowiskowej, zlecania usług (np. doradztwa, 
coachingu i szkoleń) związanych z ekoprojektem i efektywnym wykorzystaniem 
zasobów oraz zarządzaniem nimi, a także w zakresie przedsiębiorczości ekologicznej i 
ekologicznych technologii, produktów i usług;

50. podkreśla, że inwestycje w nowe i przyjazne dla środowiska technologie mogą 
przekształcić Europejski Zielony Ład w nową strategię na rzecz wzrostu, dzięki której 
MŚP mogą czerpać korzyści i zwiększać swój potencjał innowacyjny;

51. przyznaje, że choć wiele MŚP skłonnych jest inwestować w procesy, produkty i usługi, 
które są energooszczędne, bazują na obiegu zamkniętym i są przyjazne dla środowiska, 
istnieją znaczne bariery, szczególnie finansowe, które im to utrudniają; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie, aby przy zmniejszaniu obciążeń regulacyjnych usuwały takie 
bariery poprzez wprowadzenie sprzyjających ram regulacyjnych oraz systemów 
wsparcia technicznego i finansowego, w tym poprzez inwestycje prywatne, aby 
umożliwić MŚP skuteczne i szybkie stosowanie ekologicznych praktyk, produktów, 
procesów i usług; jest zdania, że wzmocniona ukierunkowana pomoc techniczna i 
finansowa będzie miała zasadnicze znaczenie dla promowania ekologicznych 
możliwości wśród tych MŚP, w tym mikroprzedsiębiorstw; podkreśla, że taka pomoc 
powinna umożliwić MŚP i mikroprzedsiębiorstwom pełne wykorzystanie możliwości 
wynikających z Zielonego Ładu, z uwzględnieniem ich struktury, modelu biznesowego 
i, bardziej ogólnie, ich potrzeb, ponieważ nie istnieje uniwersalne podejście; podkreśla 
w związku z tym potrzebę aktywnego zaangażowania przedstawicieli organizacji MŚP;
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52. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy, które oferują MŚP największe możliwości 
zatrudnienia i konkurencyjności, takie jak wdrożenie planu działania dotyczącego 
gospodarki o obiegu zamkniętym, tworzenie lokalnych miejsc pracy oraz zapewnienie 
MŚP większych możliwości biznesowych i innowacyjnych;  zwraca uwagę na 
możliwości wynikające z inicjatyw w ramach tzw. fali renowacji, w tym projektów 
rewitalizacji miast; podkreśla, że prawo do naprawy, które jest korzystne dla 
konsumentów, może także skłonić MŚP do wejścia na rynek napraw, a strategie 
polityczne mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków 
pomagają nie tylko MŚP z sektora budowlanego, lecz  wszystkim MŚP w promowaniu 
energooszczędności, a tym samym przyczyniają się do zmniejszenia ich kosztów 
operacyjnych; wzywa do rozwinięcia bardziej konkurencyjnego rynku dla 
przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO);

53. podkreśla, że zamówienia publiczne stanowią strategiczne narzędzie służące 
pobudzaniu zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji; uważa, że narzędzie to, 
przy odpowiednim wsparciu i pomocy, może również zapewnić ogromne możliwości 
lokalnym, innowacyjnym MŚP; zwraca uwagę, że podobną rolę pełnią zielone 
zamówienia publiczne i zamówienia publiczne wspomagające zamknięcie obiegu w 
gospodarce, i przypomina w związku z tym, że ich wdrażaniu na szczeblu krajowym 
powinny towarzyszyć szkolenia i wsparcie dla organów publicznych i MŚP;

54. zwraca uwagę, że zrównoważone ramy dotyczące praw własności intelektualnej od 
dawna uznaje się za ważny krok w kierunku poprawy funkcjonowania rynku 
wewnętrznego; w związku z tym wzywa Komisję do priorytetowego potraktowania 
zapowiadanego planu działania dotyczącego własności intelektualnej, aby zapewnić 
ochronę towarów objętych prawem autorskim i opatentowanych wynalazków na 
szczeblu UE, a także wzmocnić zdolności przedsiębiorstw europejskich, a zwłaszcza 
MŚP, do wprowadzania innowacji w oparciu o silne i zrównoważone systemy własności 
intelektualnej, które będą korzystne dla globalnej konkurencyjności innowacyjnych 
MŚP, a także pozwolą uprościć procedury administracyjne i zminimalizować ich 
koszty, a jednocześnie podjąć wyzwania związane z rozstrzyganiem sporów 
patentowych oraz udostępnianiem modeli otwartego oprogramowania i otwartych 
danych na potrzeby przyszłych innowacji;

55. zwraca uwagę na rolę szkolenia zawodowego i uczenia się przez całe życie, które mają 
zasadnicze znaczenie dla rozwiązania problemu niedopasowania popytu na 
wykwalifikowanych pracowników do ich podaży, zachęca do uczenia 
przedsiębiorczości na wczesnych etapach kształcenia oraz do promowania 
przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych, aby umożliwić im powrót 
na rynek pracy i aby MŚP mogły liczyć na odpowiednio wyszkolony personel;

56. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyspieszenia i rozszerzenia inicjatyw 
mających na celu określenie zapotrzebowania na umiejętności oraz do rozwiązania 
problemu braków na rynku pracy poprzez edukację, strategie szkolenia zawodowego i 
programy rozwoju umiejętności skierowane do MŚP; ubolewa, że nadal istnieją różnice 
między kobietami i mężczyznami w dziedzinie przedsiębiorczości oraz różnice w 
dostępie do finansowania dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw w zależności od tego, czy na 
ich czele stoi kobieta, czy mężczyzna; wzywa państwa członkowskie do 
przeprowadzenia analizy barier, które wciąż uniemożliwiają kobietom zakładanie firm i 
piastowanie stanowisk kierowniczych; podkreśla, że wykorzystanie danych 
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segregowanych według kryterium płci pomoże uczynić tę analizę bardziej szczegółową 
i poprawi ogólną jakość procesu decyzyjnego; wzywa do podjęcia inicjatyw w zakresie 
kształcenia i podnoszenia kwalifikacji kobiet, tak aby mogły rozwinąć swoje 
umiejętności w dziedzinie przedsiębiorczości i nabrać większej pewności siebie; uważa 
ponadto, że w sektorze publicznym należy promować narzędzia administracji 
elektronicznej i umiejętności cyfrowe, tak aby administracja publiczna stała się bardziej 
przyjazna dla przedsiębiorstw i obywateli, i wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wymiany najlepszych praktyk krajowych i regionalnych w tej dziedzinie, 
również w odniesieniu do współpracy między administracją publiczną a sektorem 
prywatnym, w celu zwiększenia konkurencyjności gospodarczej;

57. przypomina, że strategia dla MŚP musi obejmować MŚP różnej wielkości i różnych 
typów, niezależnie od tego, czy działają one w sektorach tradycyjnych, społecznych, też 
w sektorze zaawansowanych technologii; uważa, że MŚP zaangażowane w rzemiosło 
tradycyjne, turystykę, sektor kultury i sektor kreatywny oraz gospodarkę społeczną są 
szczególnie narażone na zagrożenia w ramach sieci MŚP; docenia ich wartość 
historyczną, kulturową, gospodarczą i społeczną i wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia konkurencyjności tych sektorów, między innymi poprzez wspieranie 
zmiany pokoleniowej i indywidualnej przedsiębiorczości, promowanie dostępu do 
informacji o możliwościach innowacji oraz wspieranie ochrony i rozwoju tych 
sektorów;

58. w kontekście unijnych programów wsparcia MŚP, w szczególności programu na rzecz 
jednolitego rynku, wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi również na 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, ponieważ są one zakorzenione w środowisku 
lokalnym, oferują szeroką gamę produktów i usług na całym jednolitym rynku UE, 
tworzą wysokiej jakości miejsca pracy i promują innowacje społeczne;

59. wzywa Komisję do przedstawienia i realizacji planu działania na rzecz zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych, obejmującego harmonogram działań i śródokresowe 
punkty kontrolne, a także do podsumowania wdrożenia strategii na rzecz MŚP podczas 
corocznej debaty plenarnej na temat sytuacji MŚP w Unii; zauważa, że w następstwie 
alarmu pandemicznego WHO i wdrożenia środków mających na celu powstrzymanie 
rozprzestrzeniania się COVID-19 wiele europejskich przedsiębiorstw zostało 
zmuszonych do zaprzestania lub spowolnienia produkcji ze względu na ograniczenia w 
handlu, zakłócenia w łańcuchu dostaw oraz niedobór surowców i komponentów z 
państw trzecich, co ponownie pokazało, że przemysł europejski musi zyskać 
strategiczną autonomię i zmniejszyć swoją zależność od krajów spoza UE, a także 
zadbać o to, by kluczowe elementy strategicznych łańcuchów wartości, w tym w 
przemyśle wytwórczym, były zlokalizowane wewnątrz Unii; ponadto wzywa Komisję 
do dopilnowania, aby przedsiębiorstwa dostarczające środki medyczne nie napotykały 
ponownie takich samych trudności, jakie pojawiły się na rynku wewnętrznym, oraz do 
wyciągnięcia wniosków z problemów, które wystąpiły na wczesnych etapach kryzysu 
związanego z COVID-19;

60. wzywa do wzmocnienia reguł konkurencji, aby zwiększyć konkurencyjność MŚP i 
chronić MŚP przed nieuczciwymi praktykami, które mogą prowadzić do dumpingu 
socjalnego i deregulacji rynku pracy; wzywa Komisję do zapewnienia skutecznego 
egzekwowania unijnego prawa konkurencji, bez uszczerbku dla praw pracowniczych; 
przypomina w związku z tym, jak ważne jest promowanie dialogu społecznego przy 
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opracowywaniu i wdrażaniu strategii politycznych dotyczących MŚP oraz 
zagwarantowanie równych warunków działania dla MŚP, tak aby mogły one korzystać 
z rynku wewnętrznego na sprawiedliwych zasadach i wykorzystywać możliwości 
ekspansji;

61. wzywa Komisję do zadbania o to, by MŚP dobrze prosperowały w kontekście 
ekosystemów gwarantujących integracyjne podejście i skupiających wszystkie 
podmioty działające w łańcuchu wartości z myślą o wsparciu czołowej pozycji Europy 
w sektorach strategicznych i w zakresie konkurencyjności na arenie światowej;

62. uważa, że unijna strategia na rzecz MŚP powinna zawsze w pełni brać pod uwagę 
specyfikę krajową, zapewniając tym samym należyte uwzględnienie szerokiej 
autonomii krajowej państw członkowskich w ogólnych ramach unijnych;

63. z ubolewaniem odnotowuje fakt, że zaledwie 600 000 MŚP eksportuje towary poza UE; 
przypomina, że MŚP, które chcą uzyskać dostęp do rynku światowego, poprawią swoją 
konkurencyjność tylko wtedy, gdy będą wspierane zarówno na szczeblu lokalnym, jak i 
międzynarodowym za pomocą usystematyzowanych i przewidywalnych ram 
regulacyjnych i wspomagających, ustrukturyzowanych sieci, solidnych zasobów 
informacyjnych oraz dostępu do możliwości inwestycyjnych i wykwalifikowanej siły 
roboczej; podkreśla znaczenie podnoszenia świadomości MŚP na temat zarówno rynku 
wewnętrznego, jak i międzynarodowego, oraz na temat obowiązujących na nich zasad i 
dostępnych instrumentów, między innymi poprzez uproszczenie ram odniesienia i 
poprawę komunikacji w zakresie możliwości dostosowanych do indywidualnych; 
przypomina w związku z tym o roli organizacji i sieci patronackich MŚP oraz izb 
handlowych w państwach członkowskich i na szczeblu międzynarodowym, a także 
delegatur UE;

64. wzywa zatem Komisję do wprowadzenia takich narzędzi jak jednolity cyfrowy punkt 
dostępu, aby łatwo można było zidentyfikować możliwości dla MŚP wynikające z 
międzynarodowych umów handlowych; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie nowego portalu Komisji o nazwie „Access2Markets”, dotyczącego 
procedur i formalności celnych, oraz wzywa Komisję do zapewnienia wielojęzycznego 
dostępu do tego narzędzia;

65. przypomina o potrzebie aktywnego włączania MŚP w międzynarodowe umowy 
handlowe i dążenia do wzajemności w celu zapewnienia im dostępu do zamówień 
publicznych w państwach trzecich; w związku z tym apeluje, by do umów handlowych 
włączano osobny rozdział dotyczący MŚP, który wskazywałby przepisy korzystne dla 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP zawarte w innych rozdziałach oraz dawałby właścicielom 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP możliwość szybkiego zidentyfikowania istotnych i 
korzystnych aspektów danej umowy;

66. wzywa Komisję, by dążyła do zapewnienia równych warunków działania i otoczenia 
regulacyjnego, w którym MŚP mogą prosperować i konkurować w skali globalnej, oraz 
by rozważyła wprowadzenie instrumentów ochrony handlu w celu ograniczenia 
nieuczciwej konkurencji wynikającej z nielegalnych lub nieuczciwych praktyk 
handlowych państw trzecich, w tym środków ochrony handlu uniemożliwiających 
przedsiębiorstwom z UE swobodny dostęp do ich rynków;

67. uważa, że krajowe i europejskie administracje publiczne powinny dawać przykład oraz 
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ułatwiać i zwiększać udział MŚP i mikroprzedsiębiorstw w zamówieniach publicznych 
poprzez uproszczenie dostępu do informacji dotyczących zaproszeń do składania ofert i 
procedur, przy jednoczesnym unikaniu nieproporcjonalnych wymogów i praktyk 
dyskryminacyjnych, takich jak kryteria przetargowe określające wymogi lub 
kwalifikacje wykraczające poza podstawowe elementy nabywanych usług lub towarów, 
co przyczyni się do skrócenia i dywersyfikacji łańcuchów dostaw;

68. apeluje o udzielenie organom publicznym i MŚP szerszych wytycznych dotyczących 
obowiązujących zasad elastyczności oraz o dostosowanie przepisów dotyczących 
zamówień publicznych w tym celu;

69. zauważa, że podział większych zamówień na mniejsze części mógłby przyczynić się do 
skrócenia i dywersyfikacji łańcuchów dostaw, oferując lepsze zachęty dla lokalnych 
MŚP, w tym ułatwiając MŚP udział w zamówieniach dotyczących innowacji i 
zamówieniach przedkomercyjnych, które są z zasady dostępne tylko dla większych 
grup;

70. apeluje o uznanie wartości umów typu „km 0” poprzez określenie kryteriów 
premiowania lokalnych przedsiębiorstw, wykorzystując w tym celu rozwiązania 
przewidziane w prawodawstwie europejskim dotyczącym rolnictwa i krótszych 
łańcuchów dostaw; wzywa do umożliwienia podmiotom odpowiedzialnym za 
kształtowanie polityki publicznej preferowania w pewnym zakresie umów z lokalnymi 
MŚP;

71. podkreśla znaczenie współpracy z administracją krajową w celu stworzenia 
europejskiego rynku zamówień publicznych, który opierałby się na przetargach o 
umiarkowanej skali, umożliwiających MŚP uczestnictwo w procedurze udzielania 
zamówień, m.in. dzięki podziałowi większych zamówień na mniejsze części, i na 
którym mogłaby zaistnieć rzeczywista i uczciwa konkurencja między podmiotami 
rynkowymi; podkreśla, że MŚP powinny mieć większy dostęp do jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia;

°

° °

72. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Komunikat Komisji zatytułowany „Strategia MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej 
Europy” został opublikowany na dzień przed uznaniem kryzysu związanego z COVID-19 za 
pandemię przez WHO. Głównym celem sprawozdawcy jest zatem zaktualizowanie 
pierwotnej treści komunikatu w taki sposób, by uwzględniała ona zmiany gospodarcze i 
przemiany społeczne wywołane pandemią, oraz przeprowadzenie analizy – z zastosowaniem 
pragmatycznego i otwartego podejścia – nowych wyzwań wywierających wpływ na 25 
milionów europejskich MŚP prowadzących obecnie działalność na rynku wewnętrznym. 
Sprawozdawca zamierza jednocześnie podkreślić kluczową rolę, jaką MŚP muszą jeszcze 
odegrać w średnim i długim terminie jako filary leżące u podstaw procesu odbudowy 
gospodarczej kontynentu po pandemii.

Doskonale zdawano sobie sprawę z faktu, że tempo rozwoju europejskich MŚP było średnio 
mniejsze niż tempo rozwoju konkurentów spoza UE jeszcze przed wybuchem pandemii z 
uwagi na wieloaspektowe i głęboko zakorzenione wyzwania strukturalne, takie jak: 
ograniczony dostęp do kredytów, niedokapitalizowanie i bardzo duże opóźnienia w 
płatnościach. Nadmierne obciążenia administracyjne również od dawna wpływają na 
potencjał wzrostu MŚP w całej Unii; zgodnie z badaniem statystycznym przedsiębiorstw 
przeprowadzonym w 2019 r. przez Eurochambres procedury administracyjne stanowią 
poważne wyzwanie dla co najmniej 78% MŚP. Zjawisko hiperregulacji osiąga niepokojące 
rozmiary w niektórych państwach członkowskich i w rezultacie ogranicza konkurencyjność 
MŚP nie tylko w krajowym otoczeniu biznesowym, ale również w szerszym kontekście 
europejskiego rynku wewnętrznego.

Jednocześnie przyjmujące wielorakie formy nieuczciwe praktyki konkurencyjne wynikające z 
globalnego charakteru gospodarki europejskiej, a przede wszystkim z działania producentów 
spoza UE stosujących mniej rygorystyczne normy w zakresie pracy i ochrony środowiska 
przy wywożeniu towarów lub eksportowaniu usług do UE, zagrażają nie tylko 
konkurencyjności MŚP, ale wręcz ich zdolności przetrwania.

Stopniowe, ale jednak nieustanne, wykluczanie mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw z rynków krajowych poszczególnych państw członkowskich, a także z 
europejskiego rynku wewnętrznego, osiągnęło zatem alarmujący poziom na długo przed 
wybuchem pandemii COVID-19 i było odpowiedzialne za erozję podstawowej tkanki 
europejskiej gospodarki.

Biorąc wszystkie te najważniejsze kwestie pod uwagę, Unia powinna opracować nowoczesną 
i wykonalną strategię, która pozwoli przezwyciężyć opisane powyżej wyzwania strukturalne, 
a zarazem zapewni możliwość szybkiego i skutecznego wyeliminowania nowych 
dodatkowych przeszkód związanych z pandemią.

W ramach takiej strategii należy dążyć do osiągnięcia głównego celu polegającego na 
przywróceniu konkurencyjności zarówno na rynku wewnętrznym, jak i w stosunkach 
handlowych z państwami trzecimi. Istnieje szczególnie pilna potrzeba podjęcia działań na 
rzecz znacznego zmniejszenia obciążeń regulacyjnych (przez przyjęcie zasady „jedno więcej 
– jedno mniej”), aby zwiększyć dostępność finansowania na szczeblu krajowym i unijnym w 
postaci dotacji, a nie w postaci pożyczek, oraz aby zniwelować przepaść cyfrową, która nadal 
wywiera wpływ na niepokojąco duży odsetek europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz 
europejskich małych i średnich przedsiębiorstw.
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Możliwość korzystania z rozwiązań w zakresie innowacji i cyfryzacji nie powinna być 
przywilejem zarezerwowanym wyłącznie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność 
przede wszystkim w obszarach bezpośrednio związanych z innowacyjnością; przeciwnie, 
instrumenty finansowe i instrumenty pomocowe na szczeblu unijnym i krajowym powinny 
być łatwo dostępne również dla przedsiębiorstw, które nie prowadzą działalności w sektorze 
cyfrowym ani w sektorze innowacyjnym, w tym dla przedsiębiorstw zajmujących się 
rzemiosłem tradycyjnym, przedsiębiorstw świadczących usługi społeczne lub przedsiębiorstw 
działających w przemyśle kreatywnym, które również muszą przejść proces transformacji 
cyfrowej, aby zachować konkurencyjność.

Zmiany strukturalne mające na celu sprawienie, aby ekosystem prawny Unii stał się bardziej 
przyjazny dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, można 
przeprowadzić w pierwszej kolejności przez uznanie podejścia „najpierw myśl na małą skalę” 
za podstawową zasadę obowiązującą przy opracowywaniu przyszłych przepisów i 
przestrzeganie tej zasady na wszystkich etapach procesu legislacyjnego (w tym również na 
etapie oceny skutków).

Wprowadzanie zmian strukturalnych przyjaznych dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP wiąże się 
również z koniecznością chronienia mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw przed nieuczciwą presją ze strony gigantów rynkowych zarówno w Unii, jak i 
poza jej granicami. Organy unijne i krajowe muszą zatem zwiększyć starania na rzecz 
ochrony mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw przed wszelkiego 
rodzaju przypadkami nadużywania pozycji dominującej przez większe grupy. Państwa 
członkowskie powinny również podjąć pilne działania na rzecz zapobiegania dalszej 
destabilizacji rynku pracy, która wywiera już wpływ na społeczeństwa europejskie 
przejawiający się wzrostem poziomów bezrobocia i obniżeniem standardów w zakresie praw 
pracowniczych.

Jeżeli chodzi o ochronę konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw na rynkach światowych, instytucje UE muszą w realistyczny sposób 
korzystać z instrumentów ochrony handlu (TDI), aby osłonić producentów i konsumentów 
europejskich przed zderegulowanymi modelami stosowanymi przez konkurentów spoza UE, i 
przyspieszyć w tym zakresie wdrażanie skutecznego mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2.

Biorąc pod uwagę bezprecedensowe trudności napotykane na tym szczególnym etapie historii 
Unii, Zielony Ład musi stanowić odpowiednią szansę dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, zarówno jeżeli chodzi o opłacalność, jak i jeżeli chodzi o 
harmonogram wdrażania – w tym kontekście należy wziąć pod uwagę istniejący brak symetrii 
wynikający z różnic w poziomie konkurencyjności, który sprawia, że europejskie 
przedsiębiorstwa znajdują się w mniej korzystnej sytuacji niż ich konkurenci z państw 
trzecich. W tym zakresie zapewnienie zaangażowania mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz ich przedstawicieli w działania podejmowane na 
poszczególnych etapach procesu legislacyjnego będzie miało zasadnicze znaczenie dla 
zagwarantowania, aby proces ten w pełni odpowiadał potrzebom gospodarczym i społecznym 
europejskich przedsiębiorstw, a także sprzyjał rozwojowi ich zdolności oraz potencjału w 
zakresie średnio- i długoterminowej konkurencyjności.

Jeżeli chodzi o instrumenty wchodzące w skład pakietu na rzecz odbudowy, należy zwrócić 
większą uwagę na zakłócenia na rynku wewnętrznym wywoływane przez niejednolite 
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stosowanie przez państwa członkowskie elastycznych przepisów w zakresie pomocy państwa, 
przy czym wszelkie ograniczenia stosowane w celu ograniczenia możliwości korzystania z 
takich zasobów nie mogą osłabiać korzystnego wpływu wywieranego przez te zasoby. 
Dotacje muszą przeważać nad pożyczkami, aby pomoc finansowa nie skutkowała dalszym 
zadłużaniem się państw i przedsiębiorstw.

Jeżeli chodzi o kolejne WRF, należy przeprowadzić staranną ocenę, aby ustalić hierarchię 
najskuteczniejszych programów, mając na uwadze brak możliwości dalszego odraczania 
osiągnięcia celów podstawowych takich jak upraszczanie przepisów, usuwanie przeszkód 
biurokratycznych i poprawa komunikacji, jeżeli Unia faktycznie chce udzielić europejskim 
mikroprzedsiębiorstwom oraz europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom wymiernego 
wsparcia.



RR\1219652PL.docx 25/82 PE653.858v02-00

PL

24.9.2020

OPINIA KOMISJI HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP
(2020/2131(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Geert Bourgeois

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wyraża ubolewanie z powodu poważnych skutków pandemii COVID-19, światowego 
kryzysu finansowego z 2008 r. oraz dalszych zakłóceń, jakich doświadczą europejskie 
przedsiębiorstwa po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, ponieważ 
wszystko to ma wpływ na strukturę globalnych łańcuchów wartości, jako że je 
przerywa, a nawet całkiem wstrzymuje; wzywa państwa członkowskie do właściwego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach1 w odniesieniu do 
wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ponieważ należą one do 
najbardziej dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19; wzywa Komisję, aby 
właściwie monitorowała wdrażanie dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w 
płatnościach; wzywa do opracowania spójnej strategii dla europejskich MŚP, zgodnie z 
Europejskim Zielonym Ładem Komisji, w celu przekształcenia naszych gospodarek i 
wzmocnienia ich odporności poprzez strategiczne inwestycje wspierające MŚP; 
przypomina, że europejskie MŚP potrzebują otwartej polityki handlowej, i w związku z 
tym zwraca się do Komisji o podjęcie kroków w celu dopilnowania, by przepływy 
handlowe i trwałe łańcuchy wartości, w tym szlaki handlowe dla ruchu towarowego w 
całej UE, pozostały otwarte oraz by wdrożono długoterminowe środki w celu 
wzmocnienia europejskiej bazy przemysłowej, aby uniknąć zakłóceń w łańcuchach 
dostaw, utrzymać konkurencyjność Europy i chronić zrównoważone europejskie MŚP 
w oparciu o ramy należytej staranności; z zadowoleniem przyjmuje przegląd polityki 
handlowej UE jako kluczowe narzędzie pomagające sprostać wyzwaniom stojącym 
przed MŚP w handlu międzynarodowym; wyraża uznanie dla Komisji za przyjęcie 

1 Dz.U. L 48 z 23.2.2011, s. 1.
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decyzji (UE) 2020/1101 z dnia 23 lipca 2020 r.2 w celu przedłużenia okresu 
obowiązywania zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w 
odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 
2020 r., która to decyzja zmniejsza obciążenia nałożone na europejskie MŚP; wzywa 
Komisję do zaktualizowania strategii MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy 
z dnia 10 marca 2020 r. w celu dostosowania się do nowych okoliczności;

2. z zadowoleniem przyjmuje wyżej wspomnianą strategię MŚP i przypomina, że 25 mln 
europejskich MŚP stanowi trzon gospodarki UE, ponieważ zatrudniają one około 100 
mln osób, z czego 13 mln pracuje w eksporcie, odpowiadają za ponad połowę 
europejskiego PKB, stanowią 99 % przedsiębiorstw w UE i zapewniają 66 % 
zatrudnienia w UE, a także stanowią 87 % wszystkich eksporterów z UE, chociaż tylko 
25 % MŚP z siedzibą w UE zajmuje się wywozem w ogóle, a jeszcze mniejsza ich 
część eksportuje poza UE; przypomina, że właściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, zrównoważony rozwój i neutralność pod względem emisji dwutlenku 
węgla muszą nadal stanowić jedne z podstawowych celów programów UE, aby 
umożliwić MŚP czerpanie korzyści z transformacji ekologicznej pod względem 
konkurencyjności, ograniczenia kosztów i tworzenia miejsc pracy; podkreśla, że należy 
odpowiednio zwrócić uwagę na cykl innowacji i wprowadzanie na rynek nowo 
dostępnych technologii; podkreśla, że dobrobyt jednolitego rynku zależy od zdolności 
europejskich MŚP do dostosowania się do rewolucji w dziedzinie IT; uznaje rolę 
mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up w procesie wdrażania nowych 
technologii; uznaje znaczenie utrzymania silnego, spójnego i przewidywalnego 
prawodawstwa w ogóle, a w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej, a 
jednocześnie należy pamiętać, że jedynie 9 % MŚP w UE rzeczywiście chroni swoje 
prawa własności intelektualnej; zauważa, że jedynie niewielki odsetek przedsiębiorstw, 
które wywożą towary poza UE, to MŚP oraz że rynki światowe w istotny sposób 
przyczyniają się do zwiększenia potencjału MŚP do poprawy konkurencyjności, 
wzrostu gospodarczego i innowacji; zauważa, że niezakłócony handel i niezakłócona 
swoboda przemieszczania się w ramach jednolitego rynku zapewniają MŚP niezbędną 
skalę działalności i niezbędne doświadczenie, aby prowadzić wywóz poza UE i uzyskać 
dostęp do dalszych pożądanych rynków; przypomina, że celem programu Small 
Business Act dla Europy oraz zasady „najpierw myśl na małą skalę” jest zwiększenie 
konkurencyjności i wspieranie przedsiębiorczości;

3. z zadowoleniem przyjmuje szczególny nacisk położony w strategii MŚP na dwojaką 
transformację UE w kierunku zrównoważonej i cyfrowej gospodarki, jak również na 
zmniejszenie obciążenia regulacyjnego spoczywającego na MŚP oraz poprawę ich 
dostępu do rynku i dostępu do finansowania; uważa, że skoncentrowanie się na 
rozwiązaniach cyfrowych i innowacyjnych zwiększy globalną konkurencyjność całej 
Europy;

4. ponownie podkreśla zdecydowane poparcie dla wyrażonego w Zielonym Ładzie celu, 
jakim jest wprowadzenie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2; wzywa Komisję do przedstawienia tej inicjatywy w 
ramach programu prac Komisji na rok 2021; podkreśla, że mechanizm dostosowywania 
cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 powinien być fundamentem 
umożliwiającym osiągnięcie europejskiej neutralności emisyjnej do 2050 r. oraz że w 

2 Dz.U. L 241 z 27.7.2020, s. 36.
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celu aktywnej integracji MŚP musi on przewidywać środki opracowane specjalnie z 
myślą o zaspokojeniu potrzeb MŚP;

5. z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji na rzecz opracowania szczególnych 
narzędzi ułatwiających dostęp MŚP do rynków państw trzecich; wzywa Komisję, by w 
pełni wspierała MŚP w pokonywaniu wszystkich barier taryfowych i pozataryfowych 
uniemożliwiających im dostęp do rynków państw trzecich; przypomina, jak ważne są 
zharmonizowane i uproszczone procedury celne, które pomagają 
mikroprzedsiębiorstwom i MŚP (MMŚP) wejść na rynki eksportowe, ponieważ 
zwiększą one wydajność dzięki przyspieszeniu innowacji i ułatwieniu 
rozprzestrzeniania się technologii i know-how; z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie się Komisji do zapewnienia MŚP pewności prawa poprzez włączenie 
rozdziałów dotyczących MŚP do każdej umowy o wolnym handlu, czego dowodem jest 
umowa między UE a Japonią oraz zaktualizowana umowa z Meksykiem, a także 
podkreśla, że należy również uwzględniać te rozdziały przy okazji przeglądu 
istniejących umów o wolnym handlu; przypomina Komisji, że wszystkie rozdziały 
dotyczące MŚP w umowach handlowych powinny uwzględniać wspólne przeszkody dla 
europejskich MMŚP; z zadowoleniem przyjmuje niedawne powołanie w Komisji 
pierwszego w historii głównego urzędnika ds. egzekwowania przepisów handlowych i 
podkreśla jego istotną rolę w dopilnowaniu, by MŚP czerpały maksymalne korzyści z 
unijnych umów handlowych; wzywa Komisję, aby pomogła zmniejszyć obciążenia 
administracyjne i regulacyjne spoczywające na MŚP oraz ograniczyć formalności 
administracyjne z uwagi na nieproporcjonalny wpływ barier handlowych i 
inwestycyjnych, kosztów administracyjnych i biurokracji na MŚP; wzywa Komisję do 
wspierania MŚP, które koncentrują się na zielonych technologiach i innowacjach i 
prowadzą już wywóz towarów i usług do państw trzecich, a tym samym do tworzenia 
warunków sprzyjających równym szansom; wzywa Komisję do współpracy z 
państwami członkowskimi w celu aktywnego informowania MŚP o możliwościach 
handlowych;

6. wzywa Komisję do aktywniejszego wspierania krajowych i regionalnych agencji 
eksportowych, a także organizacji branżowych zrzeszających MŚP na szczeblu 
unijnym, krajowym i regionalnym, aby umożliwić MŚP poradzenie sobie z luką 
informacyjną i czerpanie większych korzyści z umów handlowych; wyraża w związku z 
tym opinię, że Komisja mogłaby utworzyć platformę umiędzynarodowienia MŚP w 
celu monitorowania postępów oraz zapewnienia MŚP pomocy technicznej w dostępie 
do nowych rynków; zauważa, że platforma ta mogłaby obejmować testowanie 
gospodarki o obiegu zamkniętym; przypomina, że delegatury UE mają do odegrania 
kluczową rolę we wspieraniu MŚP poprzez odpowiadanie na wątpliwości i 
rozwiązywanie praktycznych trudności MŚP związanych z wdrażaniem FTA;

7. wzywa Komisję do uwzględnienia specyfiki MŚP we wszystkich obszarach negocjacji 
handlowych i inwestycyjnych, w tym tych dotyczących rozdziałów na temat zamówień 
publicznych w umowach handlowych, które muszą ułatwiać udział MŚP; z 
zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji, że uruchomi nowy portal informacyjny 
mający na celu lepsze informowanie MŚP na temat polityki handlowej oraz 
przekazywanie szczegółowych informacji dotyczących procedur i formalności celnych 
przy wywozie do państw trzecich; zwraca się do Komisji o jak najszybsze dotarcie do 
przedsiębiorstw przy tworzeniu nowych lub ulepszaniu już istniejących portali 
informacyjnych, tak by MŚP dysponowały bardzo praktycznymi informacjami; wzywa 
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Komisję, by zrealizowała swój cel i uruchomiła narzędzie do samooceny w odniesieniu 
do reguł pochodzenia i analizy cyklu życia, w ramach którego szczególny nacisk należy 
położyć na ocenę ryzyka, aby pomóc MŚP w ocenie, czy dany produkt korzysta z 
preferencji taryfowych na podstawie danej umowy handlowej, a także w jaki sposób 
mogą one korzystać ze strategicznej dywersyfikacji łańcucha dostaw; ponownie 
podkreśla w tym kontekście znaczenie usprawnionych i uproszczonych reguł 
pochodzenia; przypomina ponadto, jak ważne są jasne zasady dotyczące 
transgranicznego przepływu danych dla osiągnięcia celów strategii cyfrowej UE; 
podkreśla znaczenie toczących się wielostronnych negocjacji WTO w sprawie handlu 
elektronicznego; wzywa do opracowania kompleksowego i ambitnego zestawu zasad w 
celu ułatwienia swobodnego transgranicznego przepływu danych przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu przestrzegania unijnych standardów ochrony danych, a także w celu 
rozwiązania problemu barier w handlu cyfrowym, w tym wymogów dotyczących 
lokalizacji danych, i zapewnienia przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, możliwości 
konkurowania na całym świecie na równych warunkach; powtarza, że MŚP będą 
odgrywać kluczową rolę w rozwijaniu technologii i przedsiębiorstw opartych na 
danych; podkreśla potrzebę wspierania interoperacyjności i dostępu do danych na całym 
świecie w celu optymalizacji różnych procesów w handlu międzynarodowym; wzywa 
Komisję, aby ułatwiła MŚP dostęp do przetargów publicznych oraz aby uwzględniła 
politykę zamówień publicznych w celach określonych w Zielonym Ładzie, takich jak 
rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym i zwiększenie odporności łańcuchów dostaw 
dóbr publicznych;

8. przypomina, że dostęp do finansowania ma zasadnicze znaczenie dla MŚP, biorąc pod 
uwagę że w niektórych państwach członkowskich dostęp do finansowania jest 
trudniejszy; wzywa Komisję do wyeliminowania tej luki w dostępie do finansowania 
oraz zapewnienia, aby MŚP konkurowały na równych warunkach; zwraca się do 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, by przy określaniu swojej polityki zwrócił 
szczególną uwagę na MŚP; zwraca szczególną uwagę na MŚP, które potrzebują 
finansowania, pomocy technicznej i mniej uciążliwych obciążeń regulacyjnych, aby 
zrealizować cele Zielonego Ładu i cyfryzacji, a tym samym zachować 
konkurencyjność; zwraca uwagę na potrzebę poczynienia postępów w zakresie umowy 
o ułatwieniach inwestycyjnych i dyrektywy o handlu elektronicznym3 oraz 
kontynuowania prac nad wielostronną umową o usługach; podkreśla, że transformacja 
cyfrowa oferuje MŚP szereg korzyści, takich jak zapewnienie nowych możliwości 
oferowania usług lub produktów cyfrowych oraz większy dostęp do rynku, a 
jednocześnie zwraca uwagę, że MŚP nadal potrzebują wsparcia w zakresie dostępu do 
finansowania, informacji, umiejętności i technologii; zauważa, że Komisja musi 
wyeliminować bariery dla zielonego wzrostu i ekoinnowacji dotyczące MŚP w celu 
dopilnowania, by Zielony Ład był szansą gospodarczą dla MŚP; wzywa do podjęcia 
starań na rzecz ułatwienia w miarę możliwości dostępu MŚP do finansowania, w tym do 
funduszy przeznaczonych na badania i rozwój, oraz zapewnienia zwiększonego 
wsparcia technicznego, aby przyspieszyć i wykorzystać transformację ekologiczną i 
cyfrową; 

9. wzywa Komisję do skutecznego wdrożenia unijnych instrumentów zabezpieczających i 
instrumentów ochrony handlu, aby lepiej chronić przemysł europejski, w szczególności 
sektory, w których większość podmiotów to MŚP; uznaje, że świat stoi w obliczu 

3 Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1.
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bezprecedensowych i nieprzewidywalnych wyzwań, które wymagają ogólnounijnego 
planu dotyczącego inteligentnej repatriacji produkcji i niektórych sektorów 
strategicznych, dywersyfikacji linii dostaw i otwartej autonomii strategicznej w ramach 
strategii dla europejskich MŚP; podkreśla potrzebę uwzględnienia silnych zabezpieczeń 
społecznych i koncepcji włączenia społecznego w strategii na rzecz MŚP; podkreśla 
potrzebę skupienia się na wdrażaniu i egzekwowaniu umów handlowych UE w celu 
ochrony przed naruszeniami zobowiązań zarówno w zakresie dostępu do rynku, jak i 
handlu i zrównoważonego rozwoju, a tym samym w celu skutecznego przeciwdziałania 
zakłóceniom na rynku i dopilnowania, aby MŚP nie znalazły się w niekorzystnej 
sytuacji konkurencyjnej; w tym kontekście wzywa Komisję do wzmocnienia roli punktu 
pomocy dla MŚP, aby jeszcze zwiększyć udzielane MŚP wsparcie w dostępie do 
instrumentów ochrony handlu i lepiej informować o dostępnych narzędziach służących 
do rozwiązywania problemów związanych z nieuczciwym przywozem; zwraca uwagę 
na sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z lipca 2020 r.4, 
w którym podkreślono, że chociaż dochodzenia w sprawie ochrony handlu wiążą się ze 
znacznym obciążeniem administracyjnym dla zainteresowanych stron, są one 
koniecznością prawną; ostrzega jednak, że wspieranie MŚP w dostępie do procedur 
ochrony handlu nie jest wystarczające oraz że instrumenty ochrony handlu nie są 
wystarczająco promowane we wszystkich sektorach przemysłu europejskiego; w tym 
kontekście wzywa Komisję do zwiększenia pomocy i działań informacyjnych, w 
szczególności adresowanych do MŚP; wzywa UE do należytego uwzględnienia 
interesów bezpieczeństwa i porządku publicznego w odniesieniu do napływających 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych i przejęć oraz do połączenia tych interesów z 
ogólnoeuropejskim mechanizmem koordynacji monitorowania, zwłaszcza w sektorach 
strategicznych; wzywa Komisję do podnoszenia świadomości zainteresowanych stron 
na temat instrumentów ochrony handlu oraz do zwiększenia wsparcia dla MŚP 
mającego na celu ułatwienie im dostępu do tych instrumentów; w związku z tym zwraca 
się do Komisji o wprowadzenie bardziej dostępnego mechanizmu wnoszenia skarg 
przez MŚP w przypadku nieuczciwych praktyk handlowych; wzywa Komisję do jak 
najszybszego wprowadzania środków w dochodzeniach, w których MŚP odgrywają 
znaczącą rolę;

10. wzywa Komisję, aby nadal wspierała MMŚP oraz zwróciła szczególną uwagę na 
MMŚP prowadzone przez kobiety i wprowadziła środki dla tych MMŚP; wzywa UE i 
jej państwa członkowskie, aby przy ustalaniu punktów obsługi eksportu zwróciły 
szczególną uwagę na wyjątkową sytuację MMŚP prowadzonych przez kobiety, a także 
aby wykorzystały możliwości stworzone na mocy umów o wolnym handlu i wzmocniły 
usługi, technologie i infrastrukturę (np. dostęp do internetu), które mają szczególne 
znaczenie dla wzmacniania pozycji gospodarczej kobiet i MMŚP prowadzonych przez 
kobiety; wzywa Komisję, aby pomagała w tworzeniu partnerstw między kobietami 
prowadzącymi działalność gospodarczą w UE a kobietami prowadzącymi działalność 
gospodarczą w krajach rozwijających się;

11. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się Komisji do wprowadzenia zasady „jedno 
więcej – jedno mniej” przy tworzeniu nowych przepisów, co stanowiłoby pierwszy krok 
w kierunku powstrzymania fali nowych regulacji i ograniczenia formalności 
administracyjnych, ale przypomina, że zasada ta prowadzi jedynie do zachowania status 

4 Sprawozdanie specjalne nr 17/2020 pt. „Instrumenty ochrony handlu – sprawnie działający system, który chroni 
unijne przedsiębiorstwa przed przywozem towarów po cenach dumpingowych i subsydiowanych”.
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quo, co nie jest wystarczająco ambitnym celem; wzywa do dokładniejszego 
wyjaśnienia, w jaki sposób Komisja zamierza uwzględnić tę zasadę w kontekście 
polityki handlowej;

12. wzywa Komisję do przedstawienia planu działania na rzecz zmniejszenia o co najmniej 
30 % liczby przestarzałych przepisów i regulacji mających wpływ na MŚP, aby 
zmniejszyć obciążenia administracyjne i presję kosztową, wspierać konkurencyjność i 
realnie się przyczynić do rozwoju i dobrobytu MŚP w całej UE.
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OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP
(2020/2131(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Atidzhe Alieva-Veli

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MŚP) zdefiniowano w zaleceniu Komisji (C(2003)1422) z 6 maja 2003 r.;

B. mając na uwadze, że 99 % przedsiębiorstw europejskich stanowią MŚP; mając na 
uwadze, że odpowiadają one za 50 % unijnego PKB i zatrudniają około 100 mln osób5, 
co odpowiada dwóm trzecim wszystkich miejsc pracy w sektorze prywatnym, a to 
oznacza, że stanowią one podstawę gospodarki europejskiej i należą do kluczowych 
graczy promujących atrakcyjność terytoriów i rozwój strategicznych ekosystemów 
przemysłowych;

C. mając na uwadze, że MŚP tworzą dwie trzecie miejsc pracy, zapewniają możliwości 
szkolenia w wielu regionach i sektorach, w tym dla pracowników o niskich 
umiejętnościach, oraz wspierają dobrobyt społeczeństwa, m.in. w regionach oddalonych 
i na terenach wiejskich6;

D. mając na uwadze, że pomimo wsparcia UE i państw członkowskich europejskie MŚP 
mierzą się z ogromnym niedoborem inwestycji, który według szacunków waha się od 
20 do 35 mld EUR;

E. mając na uwadze, że MŚP mierzą się z ogromnymi wyzwaniami w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19 i że wielu z nich grozi upadłość;

F. mając na uwadze, że Komisja przedstawiła zobowiązania w swojej strategii w sprawie 

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN
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małych i średnich przedsiębiorstw opublikowanej w marcu 2020 r. (COM(2020)0103);

G. mając na uwadze, że złożone procedury administracyjne i prawne poważnie utrudniają 
MŚP zwiększenie zasobooszczędności ich działalności;

H. mając na uwadze, że ponad 70 % firm w państwach UE-10 zgłaszało, iż dostęp do 
talentów stanowi przeszkodę dla nowych inwestycji7; mając na uwadze, że dostępność 
wykwalifikowanego personelu i doświadczonych menedżerów stała się jednym z 
najpilniejszych problemów, z którymi od lat mierzą się MŚP w UE8; mając na uwadze, 
że niedobór kwalifikacji jest szczególnie dotkliwy w odniesieniu do cyfryzacji i nowych 
technologii, ponieważ 35 % siły roboczej ma niskie umiejętności cyfrowe lub nie ma 
ich wcale;

1. podkreśla decydujący wkład MŚP, w tym firm rodzinnych, w innowacje, m.in. 
innowacje społeczne, tworzenie miejsc pracy i budowanie odpornego rynku pracy 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, także w regionach transgranicznych, oraz 
zwiększanie inwestycji, konkurencyjności, przedsiębiorczości i zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego; wyraża głębokie zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia w 
UE oraz ryzykiem utraty pracy przez miliony ludzi w wyniku kryzysu związanego z 
COVID-19, zwłaszcza wśród grup w najtrudniejszej sytuacji, oraz ogromnymi 
trudnościami, z którymi MŚP mierzą się ze względu na ten kryzys; uznaje, że obecnie 
MŚP borykają się z poważnymi problemami z płynnością; w związku z tym podkreśla 
pilną potrzebę ułatwienia dostępu do finansowania oraz podjęcia krótko- i 
długoterminowych środków wspierających MŚP w ich odbudowie; podkreśla również, 
że dzięki temu zrównoważone i ukierunkowane finansowanie pozwoli uzupełnić 
istniejącą lukę inwestycyjną oraz zwiększyć odporność MŚP i ich zdolność do 
wprowadzania innowacji i dążenia do bardziej cyfrowych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, a tym samym ułatwi pomyślne wdrażanie agendy cyfrowej, Europejskiego 
Zielonego Ładu i odnośnej sprawiedliwej transformacji oraz zabezpieczy europejskie 
sektory i usługi strategiczne, będzie stymulować gospodarkę i wspierać zatrudnienie 
oraz zagwarantuje, że nikt nie zostanie pominięty;

2. podkreśla, że MŚP odgrywają ważną rolę w zapewnieniu zrównoważonego wzrostu 
środowiskowego, społecznego i gospodarczego; 

3. uważa ponadto, że rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym stanowi szansę dla MŚP 
dzięki tworzeniu miejsc pracy, nowych rynków i zwiększonej efektywności 
przedsiębiorstw;

4. podkreśla, że prawodawstwo Unii musi być przyjazne dla MŚP; apeluje do Komisji o 
konsekwentne stosowanie testu MŚP, co pomogłoby wdrożyć ważną zasadę „najpierw 
myśl na małą skalę” w celu wykorzystania pełnego potencjału jednolitego rynku UE; 
popiera plany Komisji, by powołać pełnomocnika UE ds. MŚP, który zajmowałby się 
kwestiami i rozwiązaniami dotyczącymi MŚP oraz ułatwiałby ich realizację;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że strategia Komisji w sprawie MŚP odnosi się do 
działań na rzecz uproszczenia jako jednej z trzech podstaw prac UE w dziedzinie MŚP; 

7 https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018 
8 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462 

https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462
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uważa, że ograniczenie biurokracji stanowi istotny warunek umożliwiający odbudowę 
gospodarki, innowacyjność i transformację w kierunku m.in. produkcji przyjaznej 
klimatowi, a także warunek konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw;

6. uważa, że wyeliminowanie zbędnych obciążeń regulacyjnych przez regularną ocenę 
wymogów administracyjnych i uproszczenie zasad dotyczących dostępu MŚP i osób 
rzeczywiście samozatrudnionych do finansowania stanowią podstawę nowej 
europejskiej strategii MŚP w obliczu potrzeby wspierania szybkiej odbudowy 
gospodarki i tworzenia większej liczby miejsc pracy; podkreśla, że najlepszym 
sposobem na osiągnięcie wydajności i stabilności ram prawnych jest zaangażowanie 
partnerów społecznych w proces podejmowania decyzji;

7. podkreśla, że MŚP, w których trwa proces zrównoważonej i cyfrowej transformacji, 
będą wymagały szczególnej uwagi w dziedzinie polityki i środków wspomagających; 
podkreśla, że pandemia COVID-19 uwypukliła znaczenie rozwiązań cyfrowych, w 
szczególności telepracy, ponieważ oferują one liczne możliwości, w tym większe 
możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, zmniejszenie emisji CO2 
związanych z codziennymi dojazdami do pracy, elastyczne modele organizacji pracy, 
lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz możliwości 
znacznego zwiększenia wydajności, zarządzania przedsiębiorstwami i odporności MŚP, 
ale jednocześnie budzą obawy co do prywatności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; 
wzywa Komisję do zaproponowania ram prawnych określających jasne wspólne 
minimalne normy i warunki zdalnej pracy w UE, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników, a jednocześnie wspierać wydajność i konkurencyjność europejskich 
MŚP;

8. sądzi ponadto, że w celu harmonizacji cyfrowych aspektów jednolitego rynku oraz 
wspierania rozwiązań w obszarze administracji elektronicznej potrzebny jest ambitny 
program polityczny z jasnym harmonogramem; apeluje o normalizację i cyfryzację 
procedur i formularzy administracyjnych, co długofalowo pomoże MŚP;

9. podkreśla, że programom kluczowym dla konkurencyjności i rozwoju MŚP zawartym w 
następnych wieloletnich ramach finansowych (WRF) należy zagwarantować 
wystarczający poziom finansowania;

10. uważa, że unijne narzędzia służące odbudowie i odpowiednie programy WRF powinny 
być w pełni wykorzystywane w celu uzupełniania programów krajowych oraz wspierać 
MŚP – w szczególności w sektorach i regionach najbardziej dotkniętych pandemią, w 
tym MŚP prowadzące działalność w regionach przygranicznych, na które poważnie 
wpłynęło zamknięcie granic między państwami członkowskimi – aby chronić miejsca 
pracy, dochody i wiedzę fachową, a także dążyć do zapewnienia UE strategicznej 
niezależności przemysłowej, innowacyjności i czołowej pozycji na rynku technologii; 
przypomina również, że narzędzia te muszą przyczyniać się do osiągania celów 
zrównoważonego rozwoju oraz wdrażania zasad Europejskiego filaru praw socjalnych i 
porozumienia paryskiego;

11. apeluje do Komisji, by dopilnowała komplementarności między celami strategii dla 
europejskich MŚP, nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu 
zamkniętym, zaktualizowanego europejskiego programu na rzecz umiejętności oraz 
europejskiej strategii przemysłowej; wzywa także Komisję i państwa członkowskie do 
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lepszej koordynacji różnych instrumentów finansowych dla MŚP;

12. przypomina w związku z tym, jak ważna jest pomoc techniczna dla MŚP i osób 
samozatrudnionych, w szczególności na początkowym etapie wdrażania funduszy i 
programów europejskich;

13. podkreśla, że strategia na rzecz MŚP powinna ułatwiać im dostęp do finansowania, 
nawet w przypadku bardzo małych projektów i odpowiednich narzędzi finansowania 
społecznościowego; w tym kontekście wzywa państwa członkowskie do poprawy 
dostępu do kredytów na mniejszą skalę;

14. podkreśla, że MŚP muszą mieć dostęp do zamówień publicznych, ponieważ 
zamówienia publiczne będą stanowić dźwignię napędzającą odbudowę; podkreśla w 
związku z tym, że należy przeciwdziałać nieuczciwym kryteriom kwalifikacji;

15. podkreśla, że działania związane z MŚP powinny znaleźć się w centrum unijnych 
strategii i inicjatyw, w szczególności tych dotyczących odbudowy gospodarczej, oraz 
transformacji cyfrowej i ekologicznej, a także iść w parze ze środkami mającymi na 
celu promowanie przedsiębiorczości i ochronę pracowników; podkreśla w związku z 
tym konieczność zapewnienia poszanowania zasady równego traktowania pracowników 
oraz sprawiedliwych warunków pracy i zatrudnienia w odniesieniu do wszystkich, w 
tym pracowników mobilnych;

16. podkreśla potrzebę dalszego ułatwiania MŚP i osobom samozatrudnionym dostępu do 
jednolitego rynku oraz promowania mobilności pracowników; podkreśla, że dobra 
koordynacja między państwami członkowskimi i regionami ma kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia ochrony MŚP i osobom samozatrudnionym prowadzącym działalność 
transgraniczną, a także pracownikom transgranicznym, sezonowym, przygranicznym i 
delegowanym; wzywa do zagwarantowania, że przedsiębiorstwa, osoby 
samozatrudnione i pracownicy będą mieli dostęp do jasnych i przejrzystych informacji 
na temat zasad, których muszą przestrzegać, oraz przysługujących im praw, w tym za 
pośrednictwem portali internetowych pełniących funkcję punktów kompleksowej 
obsługi;

17. jest zdania, że poprawa i wdrożenie przepisów UE dotyczących koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego ma zasadnicze znaczenie dla mobilności i ochrony 
pracowników, w szczególności tych znajdujących się w niepewnej sytuacji; podkreśla w 
związku z tym potrzebę szybkiego i wyważonego porozumienia w sprawie przeglądu 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr 987/2009 w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

18. apeluje do Komisji o wprowadzenie europejskiego numeru zabezpieczenia społecznego, 
by zapewnić pracownikom pewność prawa i ułatwić pracę przedsiębiorstwom, w 
szczególności MŚP, świadczącym usługi transgraniczne, a jednocześnie skutecznie 
kontrolować praktyki podwykonawcze i przeciwdziałać nadużyciom świadczeń z 
zabezpieczenia społecznego; w tym kontekście wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia właściwego wdrażania i egzekwowania prawa Unii, aby ułatwić swobodny 
przepływ i ochronę socjalną pracowników, a także transgraniczne świadczenie usług, 
zapewniając w ten sposób równe warunki na jednolitym rynku;

19. przypomina, że swobodny przepływ pracowników jest podstawowym prawem o 
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kluczowym znaczeniu dla jednolitego rynku; przypomina ponadto o znaczeniu 
wspierania mobilności pracowników w całej Europie; podkreśla, że choć podjęto szereg 
ważnych środków, by wspierać przedsiębiorstwa mierzące się z pandemią COVID-19, 
należy teraz skoncentrować się szczególnie na łagodzeniu długofalowych skutków 
kryzysu;

20. przypomina, że wszyscy pracownicy na jednolitym rynku muszą mieć prawo do 
korzystania z możliwie najwyższego poziomu ochrony w odniesieniu do 
bezpieczeństwa i higieny pracy niezależnie od rozmiaru przedsiębiorstwa, które ich 
zatrudnia, miejsca zatrudnienia czy umowy, na podstawie której wykonują pracę;

21. wzywa do systematycznego stosowania środków w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy i z zadowoleniem przyjmuje wytyczne Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i 
Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz pkt 8 oświadczenia Komisji w związku z 
przedłożeniem dyrektywy Komisji (UE) 2020/739 dotyczącej profilaktyki oraz ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, którzy w ramach obowiązków służbowych są 
lub mogą być narażeni na kontakt z SARS-CoV-29; uważa, że takie wytyczne, w tym 
pisemne instrukcje, powinny być nadal dopracowywane i oparte na regularnych 
konsultacjach z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić 
skoordynowaną, aktualną i skuteczną reakcję w przypadku wystąpienia w przyszłości 
transgranicznych zagrożeń zdrowia publicznego;

22. zachęca państwa członkowskie do zwiększania świadomości w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmowania wszelkich działań w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w tym, w stosownych 
przypadkach, w drodze inspekcji; ponadto jest zdania, że MŚP zatrudniające 
pracowników sezonowych i transgranicznych zasługują na szczególną ochronę;

23. podkreśla, że konieczne jest zapewnienie skutecznego i szybkiego wprowadzenia w 
życie protokołów zdrowotnych oraz ich stosowania przez pracowników różnych 
sektorów zawodowych, w szczególności za pomocą szkoleń w miejscu pracy;

24. oczekuje wniosku Komisji w sprawie nowej strategii w obszarze bezpieczeństwa i 
higieny pracy na lata 2021–2027, która ma obejmować wizję zerowego poziomu 
śmiertelnych i poważnych urazów i chorób związanych z pracą; wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy;

25. uznaje szczególną sytuację MŚP dotyczącą wprowadzania środków prawnych 
odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie przedsiębiorstwa; 
podkreśla, że podnoszenie świadomości, wymiana dobrych praktyk, konsultacje, 
przyjazne dla użytkownika przewodniki i platformy internetowe odgrywają kluczową 
rolę we wspieraniu MŚP w przestrzeganiu wymogów regulacyjnych; z zadowoleniem 
przyjmuje interaktywne narzędzie online oceny ryzyka (OiRA) UE-OSHA oraz inne 
narzędzia elektroniczne w państwach członkowskich mające na celu propagowanie 
przestrzegania przepisów i kultury zapobiegania, w szczególności w 
mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach;

26. apeluje do Komisji o zapewnienie, by pracownicy mieli prawo do informacji, 
konsultacji i uczestnictwa, oraz o włączenie tej zasady do strategii MŚP; podkreśla, jak 

9 Dz.U. C 212 z 26.6.2020, s. 8.
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ważne jest istotne zaangażowanie pracowników i ich przedstawicieli na szczeblu 
przedsiębiorstwa, również w odniesieniu do decyzji w sprawie dekarbonizacji i 
cyfryzacji; podkreśla znaczenie skutecznego dialogu społecznego i potrzebę 
wzmocnienia partnerów społecznych, aby rozszerzyć zasięg rokowań zbiorowych i 
podjąć środki promujące dużą liczebność związków zawodowych i organizacji 
pracodawców w kontekście nowej strategii MŚP;

27. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by pilnie wsparły przedsiębiorstwa, w 
szczególności MŚP, przez ograniczenie niepotrzebnych obciążeń administracyjnych i 
ułatwienie dostępu do płynności; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowany przez Komisję europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE); 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia MŚP dostępu do 
alternatywnych możliwości finansowania, takich jak unie kredytowe lub inwestorzy 
private equity; apeluje o utworzenie w ramach planu odbudowy programów budowania 
zdolności mających na celu pomóc MŚP, a w szczególności mikroprzedsiębiorstwom, w 
dostosowaniu ich działalności do rynków dotkniętych pandemią COVID-19;

28. z zadowoleniem przyjmuje pomoc finansową zapewnioną przez Komisję na ratowanie 
miejsc pracy za pomocą instrumentu SURE oraz uważa, że europejski program 
reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych może stanowić kolejne narzędzie 
towarzyszące transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu, cyfrowej gospodarki o 
obiegu zamkniętym oraz przyczyniające się do odporności gospodarki europejskiej, a w 
szczególności europejskich MŚP; w związku z tym oczekuje na wniosek Komisji 
zapowiedziany przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen;

29. podkreśla, że polityka ukierunkowana na MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up nie może 
stwarzać im możliwości obchodzenia obowiązujących przepisów, zmniejszać ochrony 
pracowników i konsumentów ani zwiększać ryzyka oszustw korporacyjnych, 
działalności przestępczej i zakładania firm przykrywek; przypomina w związku z tym, 
że Parlament odrzucił kontrowersyjny wniosek Komisji w sprawie europejskiej e-karty 
usług;

30. podkreśla, że uczciwa konkurencja stanowi podstawową zasadę jednolitego rynku; 
ostrzega, że równanie w dół w dziedzinie zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i 
norm opodatkowania, w tym przez sztuczne ustalenia, stoi w rażącej sprzeczności z 
uczciwą konkurencją opartą na jakości i zrównoważonym rozwoju; podkreśla, że na 
dumpingu socjalnym w pierwszej kolejności tracą pracownicy, konsumenci i MŚP 
przestrzegające prawa;

31. podkreśla, że nieuczciwa konkurencja na jednolitym rynku szkodzi przedsiębiorstwom 
przestrzegającym przepisów, w szczególności MŚP; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia zdecydowanych działań w celu zwalczania nieuczciwej 
konkurencji, w tym pracy nierejestrowanej; podkreśla ponadto, że należy również zająć 
się problemem nieuczciwej konkurencji w gospodarce cyfrowej;

32. jest zdania, że polityka podatkowa dotycząca MŚP powinna sprzyjać zrównoważonemu 
rozwojowi i tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości;

33. podkreśla, że zaawansowane technologie przełomowe, takie jak technologia blockchain, 
sztuczna inteligencja (AI), przetwarzanie w chmurze i obliczenia wielkiej skali (HPC), 



RR\1219652PL.docx 39/82 PE653.858v02-00

PL

mogą zwiększyć konkurencyjność MŚP; podkreśla, że należy zwiększać świadomość na 
temat dużego potencjału rozwiązań opartych na AI oraz zagrożeń, jakie stwarzają; 
podkreśla, że należy prowadzić badania naukowe dotyczące zmian społecznych 
wywołanych przez AI; wzywa UE do wspierania transformacji cyfrowej i ekologicznej 
przez inwestycje w AI gwarantujące stosowanie zasady „kontrola w rękach człowieka” 
oraz w inicjatywy na rzecz uczenia się przez całe życie, zmiany i podnoszenia 
kwalifikacji w celu promowania umiejętności cyfrowych, z naciskiem na nabywanie w 
obrębie MŚP umiejętności ludzkich i społecznych oraz zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i kwalifikacji z myślą o przyszłych zawodach i sektorach, które pojawią się 
w wyniku przejścia na zrównoważoną gospodarkę neutralną dla klimatu; podkreśla 
potrzebę modernizacji systemu kształcenia i szkolenia zawodowego oraz poprawy 
kwalifikacji, w szczególności odnośnie do umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji do 
potrzeb rynku pracy;

34. wzywa w związku z tym Komisję i państwa członkowskie do promowania, 
wzmacniania i wspierania przygotowania zawodowego, aby ułatwić trwałą integrację 
młodych ludzi na rynku pracy; podkreśla, że kształcenie i szkolenie w zakresie 
przedsiębiorczości, które zwiększa wiedzę i umiejętności biznesowe, odgrywa kluczową 
rolę w dostosowywaniu MŚP do jednolitego rynku; apeluje o jak najlepsze 
wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus do stawiania czoła tym 
wyzwaniom;

35. podkreśla w związku tym, że problem niedopasowania umiejętności i kwalifikacji 
można rozwiązać dzięki lepszemu wykorzystaniu transgranicznego rynku pracy;

36. uważa, że w przypadku rekrutacji wykwalifikowanych pracowników ważnym aspektem 
zapewniającym przewagę konkurencyjną MŚP jest postrzeganie ich jako atrakcyjnego 
pracodawcy ze względu na dobre warunki pracy i zatrudnienia; podkreśla znaczenie 
szkolenia i kształcenia w miejscu pracy;

37. podkreśla, że przedsiębiorczość jest ważnym motorem inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
konkurencyjności, a także skutecznym narzędziem promowania włączenia społecznego; 
apeluje do Komisji i państw członkowskich, by promowały i wspierały rozwój 
przedsiębiorczości i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz ułatwiały 
tworzenie nowych modeli biznesowych wśród MŚP; wzywa zatem państwa 
członkowskie, by wykorzystały przyszły Europejski Fundusz Społeczny Plus i nowe 
możliwości inwestowania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
do rozwijania umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji 
przemysłowej i przedsiębiorczości;

38. podkreśla, jak ważne jest wspieranie przedsiębiorczości, w tym wśród kobiet i 
młodzieży; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by sprzyjały przedsiębiorczości 
kobiet i aktywnie ją wspierały na szczeblu europejskim i krajowym, w szczególności za 
pomocą lepszego dostępu do finansowania lub szkoleń oraz zapewnienia lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, ponieważ kobiety należą do 
grup, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu związanego z COVID-19;

39. podkreśla, że kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane, jeśli chodzi o poziom 
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zatrudnienia oraz stanowiska kierownicze10, i z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
Komisji skoncentrowane szczególnie na wzmacnianiu pozycji kobiet i poprawie 
równowagi płci w europejskim ekosystemie MŚP;

40. apeluje o wyeliminowanie wszelkiej dyskryminacji płacowej ze względu na wiek lub 
płeć oraz wzywa państwa członkowskie, aby zagwarantowały wszystkim pracownikom 
– zgodnie z prawem krajowym i praktykami krajowymi – prawo do godnego 
wynagrodzenia w drodze układów zbiorowych pracy lub ustawowego wynagrodzenia 
minimalnego;

41. podkreśla, że MŚP muszą przyczyniać się do przezwyciężenia luki w zatrudnieniu 
między kobietami i mężczyznami oraz zróżnicowania wynagrodzenia i emerytur ze 
względu na płeć na rynku pracy między innymi przez zagwarantowanie lub wspieranie 
placówek opieki nad dziećmi, urlopu opiekuńczego i elastycznego czasu pracy dla 
opiekunów, a także zapewnienie równego wynagrodzenia za tę samą pracę oraz 
przejrzystości wynagrodzeń;

42. podkreśla znaczenie gospodarki społecznej i solidarnej, która zapewnia zatrudnienie 
ponad 11 milionom osób11; zwraca ponadto uwagę na potencjał przedsiębiorstw 
społecznych i inwestycji o wpływie społecznym w odniesieniu do ułatwiania integracji 
zawodowej osób z niepełnosprawnościami i innych słabszych grup; podkreśla potrzebę 
wspierania przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw gospodarki solidarnej przez 
tworzenie środowiska sprzyjającego ich rozwojowi; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby wspierały zakładanie i działania przedsiębiorstw społecznych i 
przedsiębiorstw gospodarki solidarnej;

43. wzywa Komisję do uznania, promowania i ochrony MŚP sprzyjających włączeniu 
społecznemu z myślą o stworzeniu stałego zatrudnienia dla osób z 
niepełnosprawnościami na rynku pracy; podkreśla potencjał przedsiębiorstw i 
organizacji gospodarki społecznej w ułatwianiu integracji zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami; dodatkowo podkreśla, jak ważne jest zapewnienie 
ukierunkowanego wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz gospodarki 
społecznej; przypomina, że MŚP prowadzone przez słabsze grupy społeczne mają 
trudniejszy dostęp do finansowania i potrzebują ukierunkowanego wsparcia;

44. zaleca wzmocnienie wymiany między państwami członkowskimi pomyślnych inicjatyw 
skoncentrowanych na MŚP oraz najlepszych praktyk; zaleca ponadto ustanowienie 
platform wymiany między MŚP opracowującymi innowacyjne, przełomowe 
technologie; w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji, by 
zainicjować program dla cyfrowych wolontariuszy, który pozwoli młodym 
wykwalifikowanym osobom i doświadczonym osobom starszym dzielić się 
kompetencjami cyfrowymi z tradycyjnymi przedsiębiorstwami; podkreśla znaczenie 
budowania ściślejszej współpracy między MŚP, instytutami badawczymi, 
uniwersytetami i sektorem edukacji, by zapewnić dopasowanie umiejętności do potrzeb 

10 OECD/Unia Europejska (2019), „The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for inclusive entrepreneurship” 
[Brakujący przedsiębiorcy 2019: Strategie polityczne na rzecz przedsiębiorczości inkluzywnej], OECD 
Publishing, Paryż, https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-
2019_3ed84801-en 
11 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_pl 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_pl
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rynku pracy;

45. apeluje o szybkie wdrożenie patentu europejskiego w celu promowania potencjału 
innowacyjnego MŚP;

46. uważa, że nowa strategia dla europejskich MŚP może przynieść pozytywne skutki 
jedynie dzięki zintegrowanemu planowaniu strategicznemu, łączącemu zasoby 
podmiotów europejskich, instytucji regionalnych i lokalnych, klastrów przemysłowych, 
partnerów społecznych, uniwersytetów i grup badawczych; podkreśla w związku z tym 
znaczenie struktur wsparcia, takich jak sieci MŚP, punkty kompleksowej obsługi, 
agencje rozwoju regionalnego, klastry innowacyjne i doradztwo w zakresie 
rozpoczynania działalności, przy tworzeniu lokalnych i regionalnych łańcuchów 
wartości;

47. uważa, że zapobieganie upadaniu przedsiębiorstw ma kluczowe znaczenie dla 
zachowania miejsc pracy i zapewnienia zrównoważonej odbudowy gospodarki; jest 
zdania, że UE powinna zatem opracować i wzmocnić mechanizmy wczesnego 
ostrzegania, by rozpoznawać przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji i pomagać im uniknąć 
niewypłacalności; sądzi, że należy odpowiednio przekierować finansowanie i programy 
europejskie;

48. przypomina, że kryzys związany z COVID-19 silnie dotknął mikroprzedsiębiorstwa i 
osoby samozatrudnione; podkreśla, że MŚP, mikroprzedsiębiorstwa i osoby 
samozatrudnione często mają trudności z dostępem do mechanizmów pomocowych 
ustanowionych przez państwa członkowskie, w szczególności do rozwiązań w zakresie 
pracy w zmniejszonym wymiarze czasu, które są niezbędne dla ochrony miejsc pracy; 
w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje niedawną poprawkę do tymczasowych ram 
środków pomocy państwa pozwalającą państwom członkowskim świadczyć wsparcie 
publiczne wszystkim mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom; wyraża 
jednak zaniepokojenie z powodu nierównego rozłożenia pomocy państwa; przypomina, 
że pomoc państwa nie powinna prowadzić do zakłóceń na jednolitym rynku;

49. wzywa państwa członkowskie do opracowania aktywnej polityki rynku pracy, 
wspierania badań naukowych i innowacji, a także zapewnienia dobrej jakości usług 
publicznych i infrastruktury, aby zachęcać sektor prywatny do inwestowania w MŚP;

50. apeluje do Komisji, by rozważyła potrzebę ustanowienia punktów kompleksowej 
obsługi mających wspierać umiędzynarodowienie MŚP, np. przez udzielanie informacji 
na temat funduszy i dotacji na analizy wykonalności technicznej innowacyjnych 
produktów biznesowych i wszelkich innych istotnych informacji na temat 
umiędzynarodowienia;

51. uważa, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej wpłynęło 
negatywnie na MŚP w UE, szczególnie na te utrzymujące na co dzień relacje biznesowe 
ze Zjednoczonym Królestwem; podkreśla, że w nowym partnerstwie ze Zjednoczonym 
Królestwem należy zwrócić szczególną uwagę na specyficzną sytuację MŚP, apeluje do 
UE i Zjednoczonego Królestwa, by dążyły do uproszczenia wymogów i formalności 
dotyczących procedur celnych dla MŚP, tak by uniknąć wszelkich dodatkowych 
obciążeń administracyjnych, oraz zachęca strony do ustanowienia punktów 
kontaktowych dla MŚP.
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(2020/2131(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Liesje Schreinemacher

WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że MŚP są podstawą europejskiej gospodarki i stanowią 99 % 
przedsiębiorstw w UE;

B. mając na uwadze, że europejskie MŚP stoją obecnie w obliczu bezprecedensowych 
wyzwań ze względu na kryzys związany z COVID-19, który zagraża samemu ich 
istnieniu;

C. mając na uwadze, że dotychczas jedynie 17 % MŚP skutecznie wdrożyło technologię 
cyfrową w swojej działalności, a cyfryzacja ma zasadnicze znaczenie dla silnego 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy na rynku wewnętrznym;

1. z zadowoleniem przyjmuje strategię dla MŚP i podziela pogląd Komisji, że MŚP są 
podstawą europejskiej gospodarki i mają absolutnie kluczowe znaczenie dla dobrobytu 
UE;

2. uważa, że strategia dla MŚP powinna iść w parze z europejską strategią przemysłową, i 
wzywa Komisję, by podjęła dalsze działania w obliczu wniosków wyciągniętych z 
kryzysu związanego z COVID-19 oraz pakietu na rzecz odbudowy z myślą o 
stymulowaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy na rynku wewnętrznym;

3. zachęca Komisję do dalszego wspierania unijnych MŚP, aby mogły one sprostać 
zarówno krótkoterminowym skutkom kryzysu, jak i długofalowym wyzwaniom, takim 
jak cyfryzacja i transformacja w kierunku bardziej zrównoważonego rynku 
wewnętrznego;

4. podkreśla, że zrównoważony rozwój powinien nadal stanowić jeden z podstawowych 
celów właściwych programów UE, aby MŚP mogły w pełni skorzystać ze 
zrównoważonej transformacji pod względem konkurencyjności, ograniczenia kosztów i 
tworzenia miejsc pracy;
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5. podkreśla, że przy wdrażaniu strategii dla MŚP należy koncentrować się na wspieraniu 
MŚP, aby pomóc im przetrwać, ponieważ kryzys związany z COVID-19 wstrząsnął 
wieloma MŚP i ich rolą w codziennym życiu Europejczyków; dlatego też uważa, że w 
razie potrzeby należy aktualizować strategię, tak aby uwzględnić skutki pandemii;

6. podkreśla, że w czasie kryzysu należy zagwarantować swobodny przepływ niezbędnych 
towarów i usług na rynku wewnętrznym; wzywa Komisję do szybkiego przedstawienia 
nowych narzędzi, aby zapobiec zakłóceniom na rynku wewnętrznym w przypadku 
przyszłych kryzysów, oraz do uwzględnienia szczególnych potrzeb MŚP;

7. uważa, że umożliwienie przetrwania MŚP już teraz stanowi przedmiot polityki 
poszczególnych państw członkowskich; apeluje zatem o wzajemne uzupełnianie się 
strategii i polityki, aby stymulować mocne i długotrwałe ożywienie MŚP;

8. przypomina, że MŚP doświadczały trudności jeszcze zanim wybuchł kryzys związany z 
COVID-19, zwłaszcza pod względem dostępu do finansowania, w tym łatwego dostępu 
do funduszy przeznaczonych na badania i rozwój, do rynków, wsparcia technicznego i 
informacji; apeluje zatem o zwiększenie wsparcia w tych obszarach, np. w formie 
wzmocnionych punktów kompleksowej obsługi oraz usprawnionych i łatwo dostępnych 
procedur regulacyjnych i administracyjnych; w związku z tym podkreśla znaczenie 
przyjęcia ambitnej strategii, która zapewni odbudowę i rozwój MŚP;

9. podkreśla, że należy również podjąć działania, aby zapobiec zamykaniu działalności, 
ocenić i przywrócić do działania łańcuchy dostaw i wartości, których funkcjonowanie 
zostało zakłócone, wspierać zwiększanie skali MŚP oraz intensyfikować ich działalność 
transgraniczną w celu maksymalizacji potencjalnych korzyści płynących z rynku 
wewnętrznego;

10. wzywa do synchronizacji wszystkich narzędzi finansowych, których celem jest 
wsparcie MŚP na rynku wewnętrznym; nalega, by w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych wzmocnić programy mające kluczowe znaczenie dla konkurencyjności, 
rozwoju i odporności MŚP w obliczu kryzysu, tak aby zapewnić niezbędny poziom 
finansowania; wzywa Europejski Bank Inwestycyjny do dalszego wspierania MŚP, w 
szczególności w ramach zrównoważonego podejścia finansowego;

11. zwraca uwagę na wartość dodaną wynikającą z unijnych WRF pod względem 
wspierania MŚP, w szczególności w odniesieniu do Programu na rzecz jednolitego 
rynku, programów InvestEU, „Cyfrowa Europa” i „Horyzont Europa” oraz innych 
programów; uważa, że w odniesieniu do segmentu MŚP Programu na rzecz jednolitego 
rynku należy utrzymać poziom ambicji, o którym mowa w stanowisku Parlamentu, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie szybkiego przyjęcia WRF i Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy;

12. z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie działania dotyczącego środków na rzecz 
stworzenia otoczenia sprzyjającego mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim 
przedsiębiorstwom (MMŚP) w działaniach wskazanych przez Komisję Europejską; 
zauważa, że wspieranie wymiany pokoleniowej w tradycyjnych przedsiębiorstwach 
rzemieślniczych, z których część jest zagrożona upadkiem, może nie tylko skutecznie 
zachęcić do samozatrudnienia, lecz także przyczynia się do promowania europejskiego 
dziedzictwa w zakresie wiedzy, tradycji i umiejętności związanych z rzemiosłem; 
zwraca uwagę, że należałoby stworzyć zachęty sprzyjające projektom 
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międzypokoleniowym, łączącym tradycje rzemieślnicze z cyfryzacją, przez 
zaangażowanie młodych ludzi kończących ścieżkę szkolenia;

13. uważa, że MMŚP powinny podlegać obowiązkom proporcjonalnym z punktu widzenia 
ich specyfiki i właściwości sektorowych; zachęca Komisję do podjęcia zdecydowanych 
działań w zakresie egzekwowania, aby ograniczyć fragmentację rynku, usunąć 
nieuzasadnione bariery rynkowe i zapewnić równe warunki działania przez 
wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi i organów, takich jak sieć 
pełnomocników ds. MŚP i Rada ds. Kontroli Regulacyjnej, z myślą o obniżeniu 
kosztów i wzmocnieniu działalności MŚP;

14. podkreśla, że nadmierne regulacje są wyjątkowo uciążliwe dla MŚP; uważa zatem, że 
aby osiągnąć cele strategii dla MŚP, należy położyć większy nacisk na 
proporcjonalność wszelkich nowych inicjatyw regulacyjnych;

15. apeluje o plan działania na rzecz osiągnięcia proporcjonalnego zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych, aby zwiększyć potencjał inwestycyjny MŚP i przyspieszyć 
ożywienie gospodarcze w UE, obejmujący następujące elementy: 

– wsparcie działalności transgranicznej MŚP, aby umożliwić im pełne czerpanie 
korzyści z rynku wewnętrznego,

– zachęcanie do zwiększania skali działalności,

– skuteczne wykorzystanie testu MŚP przeprowadzanego na wczesnym etapie oceny 
skutków, aby przeanalizować konsekwencje ekonomiczne wniosków ustawodawczych, 
w tym koszt przestrzegania przepisów,

16. uważa, że MŚP powinny otrzymywać ukierunkowane wsparcie, tj. wsparcie techniczne, 
administracyjne i w zakresie umiejętności, przy wdrażaniu ram regulacyjnych UE w 
celu zapewnienia zgodności z przepisami jednolitego rynku; 

17. uznaje wsparcie udzielone w ramach tymczasowych ram pomocy państwa i z 
zadowoleniem przyjmuje niedawną zmianę tych ram, umożliwiającą państwom 
członkowskim udzielanie wsparcia publicznego wszystkim MMŚP; wzywa jednak 
Komisję, aby w międzyczasie dopilnowała, by tymczasowe ramy zatwierdzone w 
odniesieniu do pomocy państwa nie zakłócały konkurencji w perspektywie średnio- i 
długoterminowej, a w konsekwencji nie wpływały negatywnie na MŚP, które są ich 
głównymi beneficjentami;

18. podkreśla kluczową rolę danych i transferu technologii ze środowiska akademickiego 
do MŚP jako siły napędowej gospodarki cyfrowej; zwraca uwagę na nierównowagę na 
rynku i przeszkody w dostępie do danych, które mają wpływ na konkurencyjność MŚP, 
oraz podkreśla, że MŚP muszą uzyskać sprawiedliwą część generowanej przez nie 
wartości dodanej danych, podkreślając, że niedyskryminacyjny dostęp do danych ma 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia równych warunków działania w ujęciu cyfrowym 
na rynku wewnętrznym; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje europejską 
strategię w zakresie danych; wspiera Komisję w promowaniu interoperacyjności i 
tworzeniu europejskich przestrzeni danych na rzecz opartej na zaufaniu i bezpiecznej 
wymiany danych nieosobowych w celu zwiększenia przepływu danych między 
przedsiębiorstwami, właściwymi zainteresowanymi stronami i sektorem publicznym; 
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podkreśla znaczenie otwartej wymiany danych i wiedzy za pośrednictwem otwartych 
technologii dla MŚP, w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami;

19. zwraca uwagę na konieczność ułatwienia MŚP dostępu do sztucznej inteligencji (AI) i 
wdrażania jej zgodnie z przyszłymi ramami etyki i odpowiedzialności przez 
promowanie zawierania transgranicznych sojuszy MŚP na rzecz AI w strategicznych 
łańcuchach wartości na rynku wewnętrznym oraz wspieranie inwestycji w normy, 
narzędzia i infrastrukturę nowej generacji w zakresie przechowywania i przetwarzania 
danych; zwraca uwagę, że należy zadbać o dostęp MŚP do norm w dziedzinie ICT oraz 
ich świadomość w tym zakresie, aby zapewnić innowacyjność i bardziej dostosowane 
rozwiązania cyfrowe;

20. zwraca uwagę, że MŚP napotykają trudności w związku z ochroną praw własności 
intelektualnej i ochroną przed agresywnymi sporami patentowymi, co może zagrażać 
ich rozwojowi; wzywa Komisję do zwiększenia świadomości na temat własności 
intelektualnej, częstszego korzystania z doradztwa zewnętrznego i zapewnienia 
odpowiedniego egzekwowania;

21. podkreśla, że cyfryzacja dostarcza MŚP wielu korzyści, między innymi daje nowe 
możliwości oferowania usług lub produktów cyfrowych oraz zwiększa ich dostęp do 
rynku; zwraca uwagę, że MŚP znajdują się pod coraz większą presją, by odpowiednio 
dostosowywać modele biznesowe i wdrażać niezbędne technologie cyfrowe, tak aby 
utrzymać konkurencyjność i atrakcyjność w oczach klientów;

22. podkreśla, że MŚP, a zwłaszcza przedsiębiorstwa typu start-up, mają ogromny potencjał 
rozwoju w nowych sektorach cyfrowych, takich jak AI, internet rzeczy (IoT) i robotyka, 
ale zaznacza, że aby odnieść sukces w transformacji cyfrowej, MŚP muszą uzyskać 
odpowiednie wsparcie i dostęp do wystarczających zasobów finansowych i 
infrastruktury;

23. zaznacza, że handel elektroniczny daje MŚP możliwość dotarcia do nowych klientów i 
na nowe rynki; podkreśla wartość dodaną prawodawstwa w tym zakresie, np. 
rozporządzenia regulującego stosunki między platformami internetowymi a 
przedsiębiorstwami, oraz wzywa do jego szybkiego wdrożenia i egzekwowania;

24. ostrzega, że handlowi elektronicznemu stale towarzyszy ryzyko nieuczciwej 
konkurencji, również ze względu na produkty niezgodne z wymogami, nielegalne lub 
niebezpieczne dostępne na internetowych platformach handlowych skierowanych do 
unijnych konsumentów;

25. podkreśla, że równy dostęp MŚP do inwestycji nadal stanowi wyzwanie w UE z uwagi 
na większe trudności w dostępie do finansowania w niektórych państwach 
członkowskich, co prowadzi do różnic w konkurencyjności MŚP na rynku 
wewnętrznym; wzywa Komisję do wyeliminowania tej luki w dostępie do finansowania 
bez podważania stosowności wymogów ostrożnościowych, tak aby dopilnować, by 
MŚP coraz częściej konkurowały na równych warunkach;

26. zachęca państwa członkowskie do wdrożenia jednolitego portalu cyfrowego w sposób 
przyjazny dla MŚP dzięki ścisłej współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi oraz 
innymi państwami członkowskimi, a także dzięki zapewnieniu łatwego dostępu 
cyfrowego do informacji, procedur, pomocy i usług związanych z prowadzeniem 



RR\1219652PL.docx 49/82 PE653.858v02-00

PL

transgranicznej działalności gospodarczej, w tym porad dotyczących zamówień 
publicznych i źródeł finansowania;

27. podkreśla, że w związku z tym nie można dalej odkładać pilnych środków, takich jak te 
na rzecz rozszerzonej cyfryzacji stosunków między jednostkami administracji rządowej 
i przedsiębiorstwami oraz interoperacyjności rządowych baz danych;

28. z zadowoleniem przyjmuje sieć pełnomocników ds. MŚP, która umożliwi lepsze 
uwzględnienie użytkownika końcowego w przyszłym prawodawstwie; sugeruje jednak 
dokonanie krytycznej oceny procesu wyznaczania pełnomocników oraz ich 
działalności, aby wyeliminować potencjalne słabe punkty i zapewnić skuteczne 
funkcjonowanie we wszystkich państwach członkowskich, w stałej współpracy z 
właściwymi stowarzyszeniami przedsiębiorców i zainteresowanymi stronami;

29. podkreśla potrzebę wykorzystania europejskiej platformy zamówień publicznych 
GovTech (EU GovTech) do ścisłego monitorowania zaangażowania MŚP w wyzwania 
związane z zamówieniami publicznymi w UE i opracowywania na tej podstawie 
dobrych praktyk i wyższych standardów legislacyjnych;

30. wzywa Komisję, aby jak najszybciej uruchomiła europejską inicjatywę GovTech w celu 
promowania najlepszych praktyk na rzecz uzyskania efektu synergii między 
administracją rządową a przedsiębiorstwami typu start-up i cyfrowymi MŚP, a także 
ułatwienia wykorzystywania przez różne państwa członkowskie transgranicznego 
narzędzia promującego równy dostęp europejskich cyfrowych MŚP do rynku;

31. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uproszczenia procedur przetargowych przez 
wykorzystanie elastyczności nowych wytycznych Komisji wchodzących w zakres 
unijnych ram zamówień publicznych oraz do zwiększenia możliwości stojących przed 
MŚP na rynku wewnętrznym, w tym możliwości podziału zamówień na mniejsze partie 
i usprawnienia procedur administracyjnych, również przez wykorzystanie narzędzi i 
platform cyfrowych do rozszerzenia krajowych i transgranicznych zamówień 
publicznych;

32. podkreśla, że zrównoważone zamówienia publiczne jako narzędzie strategiczne mogą 
przyczynić się do pobudzania zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji; 
zachęca w związku z tym do stosowania kryteriów gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych w procedurze udzielania zamówień, w pełnej zgodności z 
obowiązującymi przepisami, oraz podkreśla, że MŚP potrzebują odpowiedniego 
wsparcia, aby przyspieszyć tę transformację;

33. zauważa, że ogółem wydatki na zamówienia publiczne w UE sięgają 14 % łącznego 
PKB państw członkowskich, dlatego zwiększenie udziału MŚP w przetargach stanowi 
dla nich dużą szansę uzyskania finansowania; podkreśla, że osiągnięcie tego celu 
wymaga użycia nowych metod i narzędzi udzielania zamówień w celu zastosowania ich 
w praktyce, przy jak najlepszym wykorzystaniu obowiązujących przepisów UE 
dotyczących zamówień publicznych oraz elastyczności, na jaką pozwalają już te ramy;

34. podkreśla, jak ważne jest zapewnienie MŚP większego dostępu do jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia; wzywa do opracowania narzędzi cyfrowych, 
takich jak platformy zwiększające dostęp MŚP do istotnych informacji dotyczących 
zamówień publicznych;
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35. podkreśla, że opóźnienia w płatnościach stanowią przyczynę jednej czwartej bankructw 
MŚP w UE; wzywa Komisję, aby szybko zawarła w dyrektywie w sprawie zwalczania 
opóźnień w płatnościach1 solidne narzędzia monitorowania i egzekwowania oraz aby 
podjęła odpowiednie wiążące środki na rzecz wzmocnienia obecnych ram w celu 
zagwarantowania i promowania terminowego regulowania płatności, które stanie się 
normą na całym jednolitym rynku, zwłaszcza w zakresie transakcji między organami 
administracji rządowej a przedsiębiorstwami; wzywa władze na szczeblu europejskim, 
krajowym, regionalnym i lokalnym, aby służyły przykładem, dokonując terminowych 
płatności na rzecz MŚP; zachęca w tym kontekście do aktywnego stosowania 
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w 
przypadkach niewłaściwego wdrażania dyrektywy.

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień 
w płatnościach w transakcjach handlowych, Dz.U. L 48 z 23.2.2011, s. 1.
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OPINIA KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP
(2020/2131(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: João Ferreira

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że epidemia COVID-19 najbardziej dotyka mikroprzedsiębiorstwa 
oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) oraz przedsiębiorstwa typu start-up w 
sektorze transportu i turystyki, a znaczna liczba tych przedsiębiorstw znajduje się na 
skraju niewypłacalności ze względu na egzekwowanie ograniczeń mobilności, 
protokoły zdrowotne w placówkach hotelarsko-gastronomicznych i wynikający z tego 
spadek popytu na transport pasażerski; mając na uwadze, że obecne okoliczności 
uzasadniają również utworzenie europejskiej polityki w dziedzinie turystyki wspieranej 
przez przydział środków budżetowych w kolejnych wieloletnich ramach finansowych 
oraz podjęcie pilnych i innowacyjnych środków plasujących transport w centrum 
szybkiej ponownej odbudowy gospodarczej; mając na uwadze, że transport i turystyka 
to sektory mające wpływ na stan środowiska; mając na uwadze, że MŚP oraz 
przedsiębiorstwa typu start-up będą odgrywać kluczową rolę w transformacji w 
kierunku zrównoważonego transportu i zrównoważonej turystyki;

B. mając na uwadze, że MMŚP działające zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, 
są jednocześnie bardzo złożone i niejednorodne ze względu na swoją wielkość i 
różnorodność sektorów, w których działają, z których każdy ma swoją własną – i 
czasami bardzo różną – dynamikę, w szczególności charakterystyczną dla nich 
dynamikę gospodarczą, finansową, społeczną, a nawet polityczną; mając na uwadze, że 
należy utrzymać równe warunki działania dla MŚP w sektorze transportu i turystyki;

C. mając na uwadze, że liczba MŚP działających w sektorach transportu i turystyki 
wzrosła odpowiednio do 1 i 2 mln i że zapewniają one bezpośrednio w sumie ponad 16 
mln miejsc pracy; mając na uwadze, że MMŚP stanowią zdecydowaną większość 
przedsiębiorstw w sektorze transportu, a zatem posiadają największy potencjał 
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tworzenia miejsc pracy i pobudzania postępu gospodarczego;

D. mając na uwadze, że sektor transportu odgrywa strategiczną rolę w rozwoju państw 
członkowskich i UE, w ich spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, w 
funkcjonowaniu ich gospodarek oraz w mobilności ich obywateli; mając na uwadze, że 
MŚP w tych sektorach napotykają na szereg ograniczeń w swojej działalności, 
począwszy między innymi od opłat za przejazd czy braku infrastruktury wsparcia; 
mając na uwadze, że należałoby zapewnić ograniczenie biurokracji dla 
mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP oraz dokonywanie oceny wdrożenia wszelkich nowych 
przepisów unijnych mających niekorzystny wpływ na podmioty, które są 
mikroprzedsiębiorstwami lub MŚP działającymi na wewnętrznym rynku 
transportowym, lub nieproporcjonalnie utrudniającymi działalność takich podmiotów;

E. mając na uwadze, że sektor turystyczny jest podstawą gospodarki wielu państw 
członkowskich; mając na uwadze, że sektor ten ma charakter sezonowy i wspólne 
podejście i wspólna polityka UE mogłyby mu pomóc;

F. mając na uwadze, że w związku z pandemią COVID-19 państwa członkowskie muszą 
zapewnić niezbędne wsparcie swoim MŚP w granicach swoich zdolności 
interwencyjnych, zwłaszcza wykorzystując elastyczność przepisów regulujących pomoc 
państwa bez pogłębiania istniejących zakłóceń konkurencji między MŚP z różnych 
krajów na jednolitym rynku; mając na uwadze, że złożoność procedur 
administracyjnych i nadmierna regulacja mogą stanowić przeszkodę dla MŚP;

G. mając na uwadze, że przeważająca większość MŚP pozyskuje finansowanie od sektora 
bankowego; mając na uwadze, że w sektorze bankowym istnieje potrzeba uproszczenia 
wymogów dotyczących klientów, tak aby MŚP miały łatwiejszy dostęp do 
finansowania; mając na uwadze, że pomimo różnic między państwami członkowskimi 
ogólnie konkurencyjność Europy pozostaje w tyle za innymi rozwiniętymi 
gospodarkami, co stanowi zagrożenie dla jej potencjału generowania bogactwa i 
dobrobytu; mając na uwadze, że większość MŚP czerpie dochody z rynków krajowych i 
na nich prowadzi działalność;

H. mając na uwadze, że wiele MŚP działających w sektorze transportu, miedzy innymi te 
zapewniające aktywną mobilność w miastach i świadczące usługi przewozu pasażerów i 
usługi turystyczne, poważnie ucierpiało w związku ze zdominowaniem rynku przez 
niewielką liczbę platform cyfrowych; mając na uwadze, że cyfryzacja i platformy 
internetowe stanowią zarówno ogromne wyzwanie, jak i szansę dla europejskich MŚP 
oraz mają znaczenie dla ich sukcesu komercyjnego poprzez tworzenie miejsc pracy i 
możliwości wzrostu, poprawę efektywności operacyjnej, zapewnienie bezpieczeństwa 
danych i lepsze dotarcie do konsumentów;

1. zauważa, że kryzys związany z COVID-19 pokazał znaczenie MŚP z sektora transportu 
dla gospodarki i społeczeństw, ponieważ ciągłość transportu towarowego okazała się 
kluczowa dla szybkiego i sprawnego funkcjonowania łańcuchów dostaw różnych 
rodzajów towarów, a także dla transportu pracowników z kluczowych sektorów; 
podkreśla, że MŚP w sektorze turystyki stoją w obliczu bezprecedensowych trudności i 
doświadczają poważnego kryzysu płynności ze względu na zdestabilizowaną sytuację w 
zakresie przepływów pieniężnych, dochodów i zachowania pasażerów w wyniku 
pandemii COVID-19; wzywa Komisję do przyjęcia zmienionej strategii dla 
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europejskich MŚP, z uwzględnieniem wpływu COVID-19, stale zmieniających się 
wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, funkcjonowania rynku wewnętrznego 
oraz potrzeb lokalnych, regionalnych i krajowych, przy jednoczesnym wzmacnianiu i 
stymulowaniu przedsiębiorstw; uznaje wkład nowej polityki przemysłowej w 
reindustrializację państw członkowskich; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
Komisji do wprowadzenia zasady „jedno więcej – jedno mniej”, będącej pierwszym 
krokiem do powstrzymania napływu nowych regulacji, ale przypomina, że utrzymuje 
ona tylko bieżący stan rzeczy, co nie jest wystarczająco ambitnym celem;

2. podkreśla znaczenie wsparcia udzielanego przez państwa członkowskie i UE na rzecz 
wspierania MŚP znajdujących się w trudnej sytuacji, zapewnienia ciągłości ich 
działalności, utrzymania i tworzenia miejsc pracy oraz ochrony dochodów, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw pracowniczych; wzywa do opracowania planu 
działania na rzecz zmniejszenia kosztów i obciążeń administracyjnych o co najmniej 30 
% oraz ułatwienia im dostępu do finansowania, wspierając inwestycje w strategiczne 
łańcuchy wartości; wzywa Komisję, państwa członkowskie i samorządy terytorialne, by 
w swoim programie działań politycznych nadały pierwszorzędne znaczenie klimatowi 
biznesowemu i konkurencyjności; podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia dla MŚP w 
tych sektorach na szczeblu UE; wzywa Komisję do przedstawienia konkretnych 
inicjatyw na rzecz odbudowy; ponadto zachęca Komisję, by rozważyła 
współfinansowanie, wraz z państwami członkowskimi, miastami lub władzami 
regionalnymi, systemów – na przykład bonów lub zniżek dla turystów – w celu 
zwiększenia wydatków ponoszonych przez turystów na rzecz mniejszych lokalnych 
przedsiębiorstw w regionach zależnych od turystyki; wzywa Komisję do monitorowania 
sytuacji i oceny możliwości zwiększenia pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych oraz 
pomocy specyficznej dla sektora, w połączeniu z już zapowiedzianymi instrumentami, 
w szczególności w odniesieniu do środków pieniężnych i kapitalizacji, do czasu 
osiągnięcia przez ruch turystyczny i transportowy poziomu sprzed pandemii; jest 
zdania, że wsparcie powinno również dotyczyć modernizacji działalności MŚP w 
perspektywie średnioterminowej i ją wspierać, aby MŚP mogły dostosować się do 
najnowszych unijnych celów w dziedzinie klimatu i środowiska oraz innych norm 
unijnych, takich jak warunki pracy; wzywa do opracowania planu działania w celu 
zapewnienia funkcjonowania działalności transportowej ukierunkowanego na 
reagowanie na przyszłe kryzysy, które mogą dotknąć sektor transportu i turystyki, 
zapewnienie pewności prawa dla przedsiębiorstw i obywateli, zwiększenie 
zrównoważonego charakteru i konkurencyjności, a także uwzględnienie wartości 
dodanej, jaką sektory te wnoszą do gospodarki UE;

3. zwraca uwagę na niedostępność nowego planu odbudowy Europy dla wielu MŚP 
dotkniętych skutkami pandemii; wzywa UE do odgrywania ważniejszej roli w 
finansowaniu wspierania wypłacalności MŚP, a także zatrudnienia, wynagrodzeń i praw 
pracowniczych, oraz w ograniczaniu szkodliwych skutków nadmiernego zadłużenia; 
uważa, że państwa członkowskie powinny zbadać możliwe środki, takie jak ulga 
podatkowa, tymczasowe odroczenie spłaty kredytów bankowych oraz rozwiązania 
mające na celu pokrycie ryzyka ponoszonego przez usługodawców do czasu 
wznowienia ruchu turystycznego i transportowego;

4. uważa, że restrukturyzacja i sprawne funkcjonowanie MŚP i przedsiębiorstw typu start-
up w obszarze zrównoważonego transportu i zrównoważonej turystyki będzie sprzyjać 
odbudowie i tworzeniu odporności w okresie po pandemii COVID-19, a mianowicie 
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dzięki tworzeniu stałych miejsc pracy wysokiej jakości oraz wymianie i koordynacji 
najlepszych praktyk państw członkowskich; wzywa do dostosowania tej transformacji 
do celów UE w zakresie klimatu i środowiska;

5. uważa, że cele strategii MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy powinny 
koncentrować się nie tylko na uczestnictwie MŚP w „ważnych projektach stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania”, ale powinny również 
uwzględniać współfinansowanie programów lokalnych lub regionalnych w procesie 
kształtowania polityki, stosując zasadę „najpierw myśl na małą skalę” i przy pełnym 
zastosowaniu testu MŚP w ocenach skutków, wskazując również, kiedy propozycje 
polityczne mogą prowadzić do outsourcingu produkcji, przy jednoczesnym uznaniu 
autonomii krajowej; uważa ponadto, że cele powinny być osiągane za pomocą 
długofalowych i zorientowanych na wzrost strategii politycznych promujących 
konkurencyjność europejskich MŚP oraz że cele te powinny być odpowiednio 
dostosowane do poziomu bezpośredniego wsparcia finansowego i innych zasobów 
udostępnionych państwom członkowskim na wspieranie transformacji ich MŚP w 
zakresie zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, co ma szczególne znaczenie dla krajów 
i regionów najsłabiej rozwiniętych, w tym regionów najbardziej oddalonych, 
wyspiarskich i oddalonych, w kontekście nowych wieloletnich ram finansowych, a 
zwłaszcza polityki spójności; podkreśla znaczenie zapewnienia MŚP wsparcia na rzecz 
podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora, ze szczególnym uwzględnieniem 
umiejętności cyfrowych, edukacji finansowej i innowacyjnych technologii, a także 
niwelowania różnic w traktowaniu, z którymi borykają się kobiety w tym obszarze; 
podkreśla potrzebę zapewnienia lepszego dostępu do zamówień publicznych poprzez 
uproszczenie procedur; wyraża zaniepokojenie trudnościami w dostępie do linii 
finansowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), z którymi boryka się 
większość MŚP, w szczególności MŚP o ograniczonej kapitalizacji, i wzywa do 
dostosowania warunków dostępu do finansowania EBI do realiów MŚP w różnych 
państwach członkowskich; ponadto podkreśla znaczenie zapewnienia synergii i 
komplementarności istniejących rozwiązań w zakresie finansowania i zwraca uwagę na 
potrzebę uproszczenia procedur i ograniczenia obciążeń administracyjnych i kosztów 
dla beneficjentów;

6. podkreśla, że cele strategii UE na rzecz MŚP powinny być spójne z ich rzeczywistym 
udziałem w gospodarkach i ich słabościami strukturalnymi, a także z godziwymi 
warunkami zatrudnienia i pracy w różnych sektorach działalności; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia środków mających na celu ochronę konkurencyjności w gospodarce o 
obiegu zamkniętym oraz celów środowiskowych określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie i w porozumieniu paryskim; zwraca się o zapewnienie równych warunków 
działania dla MŚP, zwłaszcza w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw o znaczącej 
pozycji rynkowej, biorąc również pod uwagę siłę przetargową dużych przedsiębiorstw 
jako dostawców lub klientów MŚP;

7. wzywa do zachęcania instytucji finansowych, w tym banków publicznych i prywatnych, 
do wzmocnienia zdolności władz publicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym, 
krajowym lub unijnym do wspierania MŚP; uważa, zwłaszcza w przypadku 
mikroprzedsiębiorstw, że te organy publiczne powinny przyczyniać się między innymi 
do opracowywania i wdrażania programów szkoleniowych dla kadry kierowniczej i 
pracowników w dziedzinie zarządzania organizacyjnego, technologicznego i 
handlowego; zwraca się o zapewnienie właściwej reprezentacji MŚP w procesie 
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konsultacji publicznych w celu zapewnienia prawidłowego i odpowiedniego 
gromadzenia, analizowania i przedstawiania ich opinii w ocenach skutków; wzywa do 
poprawy skuteczności narzędzi mających pomóc MŚP w radzeniu sobie z nieuczciwymi 
lub dyskryminującymi przepisami i decyzjami oraz do zwiększenia świadomości MŚP 
na temat dostępności takich mechanizmów rozwiązywania problemów; podkreśla, że w 
szczególności należy znacznie zintensyfikować działania uświadamiające, ponieważ z 
badań wynika, że w niektórych państwach UE tylko 15 % przedsiębiorstw wie o 
istnieniu SOLVIT, a o wiele mniej zdecydowało się z niego skorzystać.

8. zauważa, że tzw. platformy cyfrowe są regulowane na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym; podkreśla potrzebę zapobiegania nieuczciwej konkurencji i zapewnienia 
pewności prawa przedsiębiorstwom i klientom, a także poszanowania praw 
pracowniczych i bezpieczeństwa użytkowników; z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęte 
niedawno przez Komisję konsultacje społeczne w sprawie aktu prawnego o usługach 
cyfrowych; oczekuje na publikację trwającego badania Komisji na temat wpływu 
czynszów krótkoterminowych; podkreśla potrzebę konkretnych środków na rzecz 
modernizacji usług transportu publicznego (np. taksówek lub autobusów) oraz przejścia 
na inteligentną i zrównoważoną mobilność w miastach;

9. uważa, że wykorzystanie danych odegra istotną rolę w sektorze transportu poprzez 
ułatwianie dzielenia się danymi, poprawę jakości danych i promowanie ich 
interoperacyjności, a w konsekwencji pobudzanie innowacji w sektorze i zwiększanie 
jego konkurencyjności na rynkach światowych; apeluje o odpowiednie finansowanie 
odpowiadające potrzebom inwestycyjnym MŚP w tym zakresie;

10. zwraca uwagę na potencjał cyfryzacji i platform internetowych w stwarzaniu lepszych i 
bardziej atrakcyjnych możliwości dla kobiet; wzywa do opracowania planu działania w 
celu uwolnienia pełnego potencjału przedsiębiorczości kobiet i zwiększenia 
zatrudnienia kobiet w MŚP w sektorze transportu i turystyki;

11. zwraca uwagę na wysiłki niektórych europejskich miast na rzecz rozwiązania problemu 
negatywnego wpływu krótkoterminowego najmu na prawo do mieszkania i oczekuje na 
wnioski z badania prowadzonego obecnie przez Komisję, w nadziei, że uda się 
pogodzić działalność gospodarczą z interesem publicznym, szczególnie w przypadku 
MŚP;
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OPINIA KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP
(2020/2131(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Pina Picierno

WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając komunikat Komisji z 10 marca 2020 r. pt. „Strategia MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy” (COM(2020)0103),

– uwzględniając komunikat Komisji z 20 maja 2020 r. pt. „Strategia od pola do stołu na 
rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu 
żywnościowego” (COM(2020)0381),

– uwzględniając komunikat Komisji z 20 maja 2020 r. pt. „Unijna strategia na rzecz 
bioróżnorodności 2030” (COM(2020)0380),

A. mając na uwadze, że 25 mln małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europie 
zatrudnia ok. 100 mln ludzi i wytwarza ponad połowę europejskiego PKB; mając na 
uwadze, że przedsiębiorstwa te są kluczowymi podmiotami europejskiego krajobrazu 
społeczno-gospodarczego, np. dlatego, że przyczyniają się do atrakcyjności i 
zagospodarowania terytoriów i spójności terytorialnej, także na obszarach wiejskich;

B. mając na uwadze, że według danych Komisji w 2017 r. w Europie funkcjonowały 
22 000 spółdzielni rolniczych, a branża spożywcza liczyła 289 000 przedsiębiorstw, zaś 
90 % tych spółdzielni i przedsiębiorstw stanowiły MŚP, często działające na obszarach 
wiejskich; mając na uwadze, że przedsiębiorstwa te odgrywają zasadniczą rolę w 
gospodarce obszarów wiejskich;

C. mając na uwadze, że Europejski Zielony Ład obejmuje szeroki wachlarz strategii o 
wysoce transformacyjnym wpływie na rolników i inne podmioty prowadzące 
działalność na obszarach wiejskich, w tym strategię „od pola do stołu”, a także strategie 
na rzecz różnorodności biologicznej, których skuteczne wdrożenie będzie w dużej 
mierze zależało od spójności wspólnej polityki rolnej (WPR) i planów strategicznych 
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państw członkowskich z odnośnymi celami ujętymi w tych strategiach; mając na 
uwadze, że MŚP odgrywają kluczową rolę w osiąganiu celów Zielonego Ładu;

D. mając na uwadze, że kryzys związany z COVID-19 uwydatnia niestabilną sytuację 
finansową MŚP, ponieważ wiele z nich nie zdoła przetrwać skutków kryzysu ze 
względu na środki izolacji, które wywarły największy wpływ na sprzedaż do sektora 
hotelarsko-restauracyjno-cateringowego i państw trzecich;

E. mając na uwadze, że MŚP najboleśniej odczuły skutki kryzysu zdrowotnego, który 
zmusił wiele z nich do zaprzestania działalności;

F. mając na uwadze, że UE tradycyjnie wspiera rodzinne gospodarstwa rolne, które są 
zazwyczaj MŚP, i chciałaby nadal je wspierać; mając na uwadze, że strategia „od pola 
do stołu” jest również skierowana do takich gospodarstw;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w strategii „od pola do stołu” uwzględniono 
różnorodność MŚP pod względem modeli biznesowych, wielkości, okresu obecności na 
rynku i profilu przedsiębiorstwa; podkreśla, że w strategii należy uwzględnić ich wpływ 
gospodarczy i społeczny na obszary lub sektory, w których prowadzą działalność;

2. przypomina, że produkcja i przetwórstwo żywności to niezwykle istotny sektor, w 
którym MŚP odgrywają bardzo dużą rolę, i że sektor ten będzie miał kluczowe 
znaczenie w okresie odbudowy po pandemii COVID-19; podkreśla, że odbudowa w 
oparciu o Europejski Zielony Ład i transformację cyfrową stanowi okazję do 
przyspieszenia i wykorzystania ekologicznej i cyfrowej transformacji; uważa, że 
pandemia COVID-19 uwidoczniła potrzebę istnienia przedsiębiorstw gospodarki 
społecznej, takich jak dystrybutorzy żywności na niewielką skalę, oraz wsparcia 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze opieki zdrowotnej i sektorze 
transportu; wyraża przekonanie, że pandemia uwypukliła również potrzebę zwrócenia 
szczególnej uwagi na wspieranie działalności agroturystycznej prowadzonej przez MŚP, 
przez przyznawanie im specjalnych środków finansowych w ramach planów obudowy, 
tak by pomagać przedsiębiorstwom agroturystycznym i wspierać je w przezwyciężaniu 
skutków kryzysu; w tym kontekście podkreśla zdolność MŚP z sektora rolnego do 
dostosowania się do potrzeb rynku; zwraca uwagę na niedociągnięcia 
w funkcjonowaniu uprzywilejowanych korytarzy w okresie izolacji ze względu na brak 
harmonizacji procedur między państwami członkowskimi oraz na wynikający z tego 
negatywny wpływ na wiele MŚP z sektora rolno-spożywczego, a także podkreśla 
potrzebę zapobiegania zakłóceniom na jednolitym rynku, by zapewnić dostawy 
towarów; przypomina o zasadniczym znaczeniu zadbania o swobodny przepływ 
pracowników sezonowych w tym sektorze, by uniknąć niedoboru rąk do pracy w 
przyszłości;

3. podkreśla, że MŚP stanowią kluczowe elementy rozwoju gospodarczego i zatrudnienia 
na obszarach wiejskich, gdzie zapewniają ok. 75 % wszystkich miejsc pracy1; 
podkreśla, że dla UE rolnictwo jest i winno pozostać podstawowym i ważnym 
ustrojowo sektorem, który jako branża surowcowa, gdzie zatrudnienie jest silnie 
powiązane z ziemią i nie nadaje się do przeniesienia do innej lokalizacji, dostarcza 

1 Sprawozdanie Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ESPON) z 
31 stycznia 2018 r. w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw w regionach i miastach europejskich.
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wysokiej jakości surowców dla sektorów przetwórczych i branży spożywczej na rzecz 
europejskich konsumentów; uważa, że mikroprzedsiębiorstwa i MSP wraz z 
przedsiębiorstwami na obszarach wiejskich i gospodarstwami rolnymi odgrywają 
zasadniczą rolę w zrównoważonym rozwoju regionalnym przez zastosowanie zasobów 
własnych w produkcji żywności oraz innych towarów i usług, w tym usług 
ekosystemowych; podkreśla, że promowanie dywersyfikacji, na przykład przez 
agroturystykę, bezpośrednie wprowadzanie produktów do obrotu, usługi społeczne lub 
inną działalność w oparciu o gospodarstwa rolne stanowi istotną podstawę działalności 
gospodarczej, która uzupełnia dochody z gospodarstw rolnych, oraz podkreśla potrzebę 
intensyfikacji wsparcia przedsiębiorczości przez szkolenia, innowacje, dostępne 
inwestycje oraz BiR dla MŚP działających w łańcuchu dostaw żywności;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza opracować dostosowane 
rozwiązania, aby pomóc przetwórcom żywności będącym MŚP oraz małym 
przedsiębiorstwom detalicznym i podmiotom świadczącym usługi gastronomiczne w 
rozwijaniu nowych umiejętności i modeli biznesowych, przy jednoczesnym unikaniu 
dodatkowych obciążeń administracyjnych i kosztów, oraz świadczyć usługi doradcze za 
pośrednictwem Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości w ramach nowej strategii „od pola 
do stołu”;

5. z zadowoleniem przyjmuje tymczasowe ramy pomocy państwa ogłoszone przez 
Komisję wobec poważnych konsekwencji pandemii COVID-19, oznaczające 
podwyższenie limitów pomocy państwa i umożliwiające państwom członkowskim 
przyznawanie do 100 tys. EUR na gospodarstwo rolne oraz do 800 tys. EUR na 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przetwarzania żywności i 
wprowadzania jej do obrotu; z zadowoleniem przyjmuje nowy tymczasowy środek w 
ramach rozporządzenia o rozwoju obszarów wiejskich2, umożliwiający państwom 
członkowskim UE udzielanie wsparcia w kwocie do 7 tys. EUR na rolnika i 50 tys. 
EUR na MŚP; 

6. zwraca uwagę, że produkcja rolna charakteryzuje się zmiennym zapotrzebowaniem na 
siłę roboczą i sezonowością; podkreśla, że gruntowne zrozumienie zatrudnienia i 
kosztów w rolnictwie jest niezbędne do reagowania na nieoczekiwane wahania;

7. podkreśla, że kobiety stanowią jedynie 30 % osób zarządzających gospodarstwami 
rolnymi w UE i że często gospodarstwa zarządzane przez kobiety są znacznie mniejsze 
od tych zarządzanych przez mężczyzn; podkreśla potrzebę promowania i wspierania 
przedsiębiorczości kobiet w rolnictwie przez ukierunkowane działania oraz wspierania 
różnorodności wśród MŚP w kontekście niedoboru wykwalifikowanych pracowników i 
mniejszej obecności kobiet w przedsiębiorczości; uważa, że poprawiony dostęp do 
nieprzerwanego kształcenia, szkolenia oraz dalszego szkolenia, w tym w zakresie 
umiejętności zarządczych i wiedzy eksperckiej, ma zasadnicze znaczenie dla MŚP 
i powinno obejmować odpowiednie programy mentorskie, coachingowe, systemy 
zdobywania i poszerzania kwalifikacji, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych 
kobiet-przedsiębiorców, oraz ma zasadnicze znaczenie dla skorzystania z możliwości 
stwarzanych przez technologie i innowacje oraz stałego optymalizowania wydajności w 
rolnictwie jako branży zrównoważonej gospodarki; ponadto apeluje o wspieranie 

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).
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przedsiębiorczości, zdolności i umiejętności oraz o stałe i ukierunkowane promowanie 
kształcenia i szkolenia zawodowego kobiet na obszarach wiejskich;

8. uważa, że umowy o wolnym handlu zawierane przez UE ze światowymi partnerami nie 
powinny zagrażać wrażliwym branżom rolnym UE, lecz powinny stanowić szansę dla 
MŚP z sektora rolnictwa; uważa, że jest niezwykle ważne, by Komisja unikała środków, 
które mogą położyć się cieniem na konkurencyjności MSP lub na zasadzie wolnego 
rynku i by skupiła się na zniesieniu barier na jednolitym rynku w celu wzmocnienia, i 
zróżnicowania krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym; uważa, że 
wysiłki na rzecz poprawy udziału MSP w rynku oraz rozwinięcia nowych rynków zbytu 
w krajach trzecich, w tym przez dialog, wymianę najlepszych sposobów postępowania z 
partnerami handlowymi i nowy portal informacyjny, można podjąć tam, gdzie nie 
działają one na szkodę bezpieczeństwa dostaw żywności zaangażowanych stron i są 
spójne z bieżącymi zobowiązaniami klimatycznymi; nalega na kontynuację kampanii 
promujących europejskie produkty w krajach trzecich w przyszłości; podkreśla, że 
spójna polityka handlowa ma zasadnicze znaczenie w unikaniu nieuczciwej konkurencji 
ze strony importowanych z krajów trzecich produktów, które nie spełniają europejskich 
norm;

9. jest zdania, że rozwijająca się od kilkudziesięciu lat globalizacja doprowadziła do 
deindustrializacji i delokalizacji w sektorach o strategicznym znaczeniu, takich jak 
branża spożywcza i sektor ochrony zdrowia, w UE oraz na świecie; podkreśla, że 
kryzys związany z pandemią COVID-19 przypomniał o znaczeniu ponownego 
przemyślenia sposobu działania gospodarki i jego wpływu na kierunki polityki UE; 
podkreśla szczególną potrzebę zreformowania kierunków polityki UE i ich 
uszeregowania; uważa, że należy dostosować WPR i politykę handlową, aby wzmocnić 
bezpieczeństwo żywnościowe UE, na przykład przez przeniesienie produkcji rolnej i 
spożywczej o zrównoważonym charakterze w całej UE;

10. zwraca uwagę, że choroby zwierząt, takie jak afrykański pomór świń, pomór małych 
przeżuwaczy, choroba guzowatej skóry bydła i inne choroby, wywarły lub nadal 
wywierają bardzo negatywny wpływ na MŚP z sektora rolno-spożywczego i 
doprowadziły do likwidacji przedsiębiorstw, co ma bardzo poważne skutki społeczno-
gospodarcze dla gospodarek lokalnych; wzywa właściwe organy do zapewnienia 
przedsiębiorstwom, których to dotyczy, równego traktowania, szybkiej i uczciwej 
reakcji oraz wsparcia;

11. zwraca uwagę, że strategia „od pola do stołu” będzie miała wpływ na większość 
rolników, którzy często prowadzą małe przedsiębiorstwa rodzinne o niskich marżach; 
uważa, że każdy rodzaj działalności rolnej może skorzystać z tej strategii; zaznacza, że 
strategia ta może stworzyć możliwości dla lokalnych łańcuchów wartości obejmujących 
małe gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa wytwarzające artykuły spożywcze; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący rozszerzenia i 
promowania modeli biznesowych o obiegu zamkniętym, aby zapewniać nowe 
możliwości rozwoju przedsiębiorczości, w tym przy wykorzystaniu odpadów 
żywnościowych, oraz popiera specjalne środki dopasowane do MŚP z sektora rolno-
spożywczego; wzywa do wystarczającego i adekwatnego wsparcia przejścia do 
zrównoważonej działalności, w tym przez instrumenty finansowe (w szczególności w 
ramach WPR, polityki spójności i planu odbudowy), oraz podkreśla, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na małe i średnie gospodarstwa rolne i MŚP w sektorze rolnictwa i 
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branży spożywczej, by wspierać je w inwestowaniu w regionalne ekologiczne łańcuchy 
dostaw oraz by nie znalazły się one w niekorzystnej sytuacji lub nie były nadmiernie 
obciążone administracyjnie ze względu na wdrażanie strategii; uważa, że należy 
zwiększyć wsparcie innowacyjnych inwestycji podejmowanych przez MŚP, aby pomóc 
im w ekologicznej transformacji przy jednoczesnym zwiększeniu ich odporności 
gospodarczej;

12. przypomina, że transformacja cyfrowa stanowi znaczne wyzwanie dla europejskich 
MŚP, także w sektorze rolno-spożywczym; podkreśla potrzebę promowania szkoleń i 
poszerzania kwalifikacji w dziedzinie technologii cyfrowych, jak również wspierania 
MŚP i usług doradczych dla nich w zakresie zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji; 
podkreśla potrzebę zwiększenia dostępu do sieci szerokopasmowej na wszystkich 
obszarach wiejskich i we wszystkich regionach szczególnie oddalonych oraz 
udostępniania takich łącz, by ułatwić zakładanie MŚP i promować innowacyjne metody 
produkcji, takie jak rolnictwo precyzyjne, jako że konkurencyjność MŚP jest coraz 
ściślej związana z wiarygodnym funkcjonowaniem infrastruktury cyfrowej i usług 
cyfrowych; ponadto uważa, że strategia na rzecz MŚP powinna być ukierunkowana 
przede wszystkim na zadbanie o podstawowe umiejętności cyfrowe we wszystkich MŚP 
nienależących do sektora cyfrowego, w tym informacji o ich prawach i obowiązkach w 
ramach cyfryzacji, oraz że jest to szczególnie pilne w sektorach o wysokim odsetku 
MŚP i charakteryzujących się nadal niskim poziomem cyfryzacji; w związku z tym 
wzywa do podjęcia ukierunkowanych środków, by wspierać innowacyjne MŚP w 
realizacji zrównoważonych i ekologiczno-technologicznych innowacji, oraz podkreśla 
znaczenie rozwoju technologii sztucznej inteligencji dostosowanych do branży rolno-
spożywczej;

13. popiera apel Komisji do państw członkowskich i instytucji zamawiających o dzielenie 
dużych zamówień publicznych na mniejsze części ze względu na potencjał takiego 
podejścia w ułatwianiu udziału MŚP z sektora rolno-spożywczego w zamówieniach 
publicznych, a tym samym przyczynienia się do skrócenia i zróżnicowania łańcuchów 
dostaw, zgodnie z celami strategii „od pola do stołu”; apeluje o udzielenie organom 
publicznym i MŚP szerszych wytycznych dotyczących obowiązujących zasad 
elastyczności oraz o dostosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych w 
tym celu;

14. podkreśla, że MŚP na obszarach wiejskich, w szczególności te mające siedzibę na 
szczególnie oddalonych obszarach wiejskich, często borykają się ze szczególnymi i 
trudniejszymi warunkami prowadzenia działalności, takimi jak małe rynki lokalne i 
oddalenie od dużych rynków, mniej połączeń komunikacyjnych i mniejsza łączność 
cyfrowa oraz mniej możliwości szkoleniowych; podkreśla potrzebę odpowiedniego 
kształtowania polityki i wsparcia MŚP z obszarów wiejskich w odniesieniu do rozwoju 
rynku oraz działalności eksportowej i związanej z obrotem handlowym;

15. uważa, że w ramach kolejnej reformy WPR należy zdecydowanie dążyć do 
uproszczenia procedur administracyjnych, ponieważ biurokracja sprawia, że małe i 
średnie gospodarstwa znajdują się w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z większymi 
gospodarstwami;

16. jest zdania, że reforma WPR powinna zapewnić bardziej zrównoważone wsparcie 
małym i średnim gospodarstwom rolnym oraz że wsparcie ze strony UE powinno być 
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ukierunkowane przede wszystkim na model rodzinnego gospodarstwa rolnego;

17. apeluje o pokaźny budżet WPR, odpowiadający wyzwaniom stawianym w nowym 
Zielonym Ładzie, i wnosi, by przydział środków w ramach instrumentu „New 
Generation EU” na rzecz WPR był przede wszystkim ukierunkowany na wsparcie 
małych i średnich przedsiębiorstw;

18. zauważa, że podstawowa produkcja rolna jest wysoce rozdrobniona w porównaniu z 
innymi podmiotami łańcucha żywnościowego, co powoduje zmniejszenie siły 
przetargowej małych gospodarstw rolnych, w związku z czym stwierdza, że niezbędne 
jest wzmocnienie stosowanych przez Unię odstępstw od reguł konkurencji w sektorze 
rolnictwa i dostosowań do nich, aby zadbać o lepszą równowagę pomiędzy 
poszczególnymi podmiotami; z zadowoleniem przyjmuje nowe przepisy dotyczące 
nieuczciwych praktyk handlowych3 i uznaje, że jest to pierwszy historyczny krok w 
kierunku ujednolicenia przepisów na szczeblu UE mogący zwiększyć siłę przetargową 
MŚP w sektorze rolno-spożywczym, lecz ubolewa, że unijna dyrektywa nie obejmuje 
kwestii sprzedaży ze stratą; podkreśla, że UE i organy krajowe muszą zintensyfikować 
wysiłki na rzecz ochrony MŚP przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi mogącymi 
być skutkiem nadużywania dominującej pozycji rynkowej przez dużych dostawców, 
przetwórców lub klientów; apeluje o bardziej rygorystyczne stosowanie dyrektywy4 
oraz wzywa Komisję do usprawnienia monitorowania i egzekwowania przepisów;

19. zdecydowanie popiera stosowanie zasady „najpierw myśl na małą skalę” lub „testu 
MŚP” we wszystkich wnioskach ustawodawczych, w szczególności podczas doboru 
środków mających znaczenie dla MŚP z obszarów wiejskich w nowej strategii „od pola 
do stołu” i strategii na rzecz różnorodności biologicznej, a w związku z tym apeluje do 
Komisji o dokonanie odpowiednich ocen skutków;

20. uważa, że wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) ma zasadnicze znaczenie dla gospodarstw rolnych i 
MŚP w sektorze rolno-spożywczym i  można by je ukierunkować na gospodarstwa 
rolne oraz inne przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich, w tym MŚP, w celu 
zapewnienia długofalowego rozwoju, długofalowej dywersyfikacji i trwałości przez 
cały okres działalności przedsiębiorstwa; z zadowoleniem przyjmuje decyzję dotyczącą 
przeznaczenia 2 % niewykorzystanych środków w ramach EFRROW na działania 
związane ze zwalczaniem kryzysu, które mogłyby uratować MŚP najbardziej dotknięte 
skutkami pandemii;

21. zwraca uwagę, że wiele obszarów wiejskich UE to również miejsca, w których 
wytwarza się produkty rolne i żywność wysokiej jakości; podkreśla znaczenie 
spółdzielni w sektorach rolno-spożywczych oraz ich społeczną wartość dodaną dla 
obszarów wiejskich; podkreśla znaczenie MŚP w sektorze agroturystyki oraz ich rolę w 
kształtowaniu dynamicznych obszarów wiejskich dzięki tworzeniu miejsc pracy; w 
związku z tym apeluje o udzielanie wsparcia tym MŚP, które często są 
przedsiębiorstwami rodzinnymi, w szczególności w celu zadbania o ich dostęp do 

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych 
praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych 
(Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 59).
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień 
w płatnościach w transakcjach handlowych, Dz.U. L 48 z 23.2.2011, s. 1.).
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szerokopasmowego internetu i łączności szerokopasmowej oraz wsparcia promocji ich 
produktów na jednolitym rynku, a w stosownych przypadkach przez zajęcie się 
barierami handlowymi w państwach trzecich; wzywa do opracowania w stosownych 
przypadkach elektronicznej etykiety UE, aby zapewniać konsumentom internetowym 
nowoczesne i cyfrowe wykazy składników oraz informacje o wartości odżywczej; 
podkreśla, że promowanie koncepcji dywersyfikacji, na przykład przez agroturystykę, 
bezpośrednie wprowadzanie do obrotu, usługi społeczne czy inne działania w 
gospodarstwie rolnym, jest istotną podstawą przedsiębiorczości i może pomóc w 
zadbaniu o wystarczające dochody przedsiębiorstw sektora rolnego;

22. wzywa Komisję do zapewnienia pełnego i jednolitego egzekwowania dyrektywy w 
sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach oraz dyrektywy dotyczącej nieuczciwych 
praktyk handlowych, aby poprawić funkcjonowanie całego łańcucha dostaw żywności 
na jednolitym rynku UE i wzmocnić siłę przetargową gospodarstw rolnych, spółdzielni i 
MŚP z sektora rolno-spożywczego;

23. wzywa organy na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, aby wspierały i 
stymulowały wykorzystywanie unijnych lub krajowych i regionalnych systemów 
jakości dotyczących produktów rolno-spożywczych, w szczególności wśród MŚP, jako 
środka przyczyniającego się do tworzenia miejsc pracy oraz zachowania tradycyjnych 
sposobów produkcji i spuścizny kulinarnej;

24. ubolewa, że nowe przepisy zaproponowane przez Komisję w kontekście rozporządzenia 
w sprawie rozwoju obszarów wiejskich w celu udzielenia pomocy gospodarstwom 
rolnym, aby umożliwić im przezwyciężenie skutków kryzysu, są dyskryminacyjne 
wobec państw, które nie mają niewykorzystanych środków pod koniec bieżącego 
okresu programowania, oraz że ta niezrównoważona sytuacja może doprowadzić do 
zakłócenia konkurencji między państwami członkowskimi;

25. przypomina, że niektóre sektory, takie jak pszczelarstwo, są zarządzane głównie przez 
mikroprzedsiębiorstwa lub MŚP, które nie mają takiej samej płynności finansowej jak 
większe przedsiębiorstwa, co z kolei sprawia, że doświadczają większych trudności w 
pozyskiwaniu pożyczek lub innych podobnych instrumentów finansowych na cele 
wzrostu i rozwoju; zwraca uwagę, że czynniki takie jak presja cenowa i 
niekontrolowane lub nadmierne stosowanie środków ochrony roślin w niektórych 
regionach mają destrukcyjne skutki gospodarcze dla pszczelarzy i MŚP zależnych od 
ich działalności;

26. uważa, że lepsza jakość ofert i instytucje świadczące usługi użyteczności publicznej są 
tak samo ważne na wsi, jak w mieście; podkreśla, że takie usługi codzienne jak opieka 
nad dziećmi i osobami starszymi, opieka zdrowotna i szkoły prowadzą do poprawy 
poziomu życia na obszarach wiejskich i ograniczają masowe opuszczanie wsi;

27. zwraca uwagę, że jedynie 11 % gospodarstw rolnych w UE, głównie MŚP, prowadzą 
osoby poniżej 40. roku życia; pochwala istniejące środki wsparcia młodych rolników, w 
tym płatność dla młodych rolników; zwraca jednak uwagę na niedostateczny przepływ 
informacji oraz na obciążenia administracyjne, co może prowadzić do sytuacji, w której 
unijne dotacje nie będą trafiały do młodych rolników; w związku z tym wzywa do 
utworzenia dodatkowych ukierunkowanych środków dla młodych rolników; apeluje, 
aby pilnie objęto wsparciem usprawnienie transferu wiedzy między pokoleniami 
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rolników i wymianę pokoleń w rolnictwie;

28. apeluje o wspieranie inicjatyw na rzecz równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, aby uwzględniać również potrzeby rodzin rolniczych i zagwarantować 
odpowiednie środki, jak np. urlop rodzicielski lub zastępstwo w razie choroby;

29. zauważa, że budowa skutecznych centrów kompetencji w dziedzinie bioenergii ma 
decydujące znaczenie dla adekwatnego reagowania na zapotrzebowanie na rozwiązania 
w zakresie zmiany klimatu, a zatem mogłaby umożliwić przejście do 2050 r. na 
rolnictwo neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, a tym samym stać się 
jednym z głównych filarów Zielonego Ładu;

30. podkreśla, że bioenergia pochodząca z rolnictwa i leśnictwa do użytku mobilnego i 
stacjonarnego jest już dzisiaj czynnikiem napędowym sektora mobilności i 
ciepłownictwa, a w przyszłości – w rozsądnych i zrównoważonych granicach – będzie 
ją można najszybciej i najtaniej rozwijać, przy największej niskoemisyjności; zwraca 
uwagę, że stanowiłoby to dalszy wkład na rzecz regionalnego tworzenia wartości i 
znacznego ograniczenia emisji CO2;

31. wzywa Komisję do wspierania przedsiębiorczości dzięki poprawie warunków 
biznesowych w środowisku wiejskim przez sprzyjanie zrównoważonemu rozwojowi, 
szybkiemu dostępowi do elastycznych form finansowania na małą skalę (także w formie 
solidarnych kas oszczędnościowych) i wdrażanie internetu szerokopasmowego na 
całym terytorium UE;

32. uważa, że w zakresie zamówień publicznych należy wprowadzić przepisy, które 
umożliwią MŚP, zwłaszcza lokalnym, udział w zaproszeniach do składania ofert, co 
przyczyni się do wspierania krótkich łańcuchów dostaw i produktów lokalnych;

33. przypomina o znaczeniu zapewnienia dostępu do zróżnicowanych źródeł finansowania 
dla MŚP z sektora rolnego.
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OPINIA KOMISJI KULTURY I EDUKACJI

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP
(2020/2131(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Victor Negrescu

WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. ponownie podkreśla znaczenie mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) jako podstawy gospodarki UE, w tym w mniejszych państwach 
członkowskich; zauważa, że MŚP są szczególnie narażone na wstrząsy gospodarcze ze 
względu na ograniczone rezerwy płynności i wysoką pracochłonność; podkreśla, że 
kryzys związany z COVID-19 miał bezprecedensowy wpływ społeczno-gospodarczy na 
MŚP, zwłaszcza w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz ich branżach, w 
sektorze edukacji, młodzieży, sportu i mediów; podkreśla, że ze względu na specyfikę 
tych sektorów europejski sektor kultury i sektor kreatywny oraz ich branże stoją w 
obliczu największego kryzysu, z jakim kiedykolwiek musiały się zmierzyć; wzywa 
Komisję do zmiany strategii w zakresie MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej 
Europy dzięki skoncentrowaniu wsparcia na MŚP, aby pomóc im przetrwać kryzys i 
odegrać kluczową rolę w trwałej odbudowie naszej gospodarki europejskiej, i dzięki 
dopilnowaniu, by środki przeznaczone dla europejskich MŚP były szeroko i łatwo 
dostępne w państwach członkowskich, aby umożliwić im sprostanie obecnym 
wyzwaniom, utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia wysokiej jakości i wdrożenie 
programów utrzymania miejsc pracy;

2. podkreśla znaczenie MŚP dla sektora kultury i sektora kreatywnego oraz ich branż pod 
względem zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, ponieważ zapewniają one ponad 8,7 
mln pełnoetatowych miejsc pracy, z których wiele w MŚP (3,8 % siły roboczej w UE); 
przypomina o specyfice sektora kultury i sektora kreatywnego oraz ich branż, które 
opierają się głównie na ekosystemach MŚP; podkreśla, że wiele MŚP działających w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz ich branżach ma wyższe profile ryzyka, w 
związku z czym podkreśla znaczenie wspierania rozwoju projektów i budowania 
zdolności tych MŚP; podkreśla, że w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz ich 
branżach kryzys COVID-19 uderzył najmocniej w sektor wydarzeń organizowanych na 
żywo, ponieważ sale, w których odbywają się koncerty i widowiska, w tym festiwale, 
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zamknięto jako pierwsze i otwarto jako ostatnie, dlatego też sektor wydarzeń 
organizowanych na żywo potrzebuje szczególnego wsparcia; podkreśla potrzebę 
wyciągnięcia wniosków z obecnego kryzysu i stworzenia wspólnego, koordynowanego 
przez UE i gotowego do realizacji planu mającego na celu zmniejszenie wpływu 
przyszłych kryzysów na MŚP; zaleca włączenie dostosowanych do potrzeb programów 
wsparcia w sytuacjach kryzysowych, by sprostać wyzwaniom stojącym przez różnymi 
sektorami dotkniętymi kryzysem;

3. podkreśla znaczenie dostępnego finansowania dla MŚP w całej Europie, zwłaszcza w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz ich branżach, sektorze edukacyjnym, 
młodzieżowym, medialnym i sportowym; wzywa Radę do zwiększenia finansowania, a 
Komisję do zwiększenia dostępności finansowania, w tym publicznego, w 
szczególności w ramach przyszłego programu InvestEU, oraz do zapewnienia równych 
szans finansowych we wszystkich państwach członkowskich UE;

4. podkreśla, że turystyka kulturalna stanowi 40 % całej turystyki europejskiej; podkreśla 
bezprecedensowy wpływ COVID-19 na sektor turystyki i podróży; wzywa w związku z 
tym do opracowania mechanizmu zarządzania kryzysowego wraz z konkretnymi 
środkami w celu zaspokojenia potrzeb MŚP w zakresie turystyki kulturalnej; 

5. z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie europejskiego instrumentu tymczasowego 
wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji 
nadzwyczajnej (SURE) i wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia 
wsparcia finansowego dla MŚP w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, zwłaszcza w 
najbardziej dotkniętych regionach;

6. wyraża głębokie ubolewanie z powodu braku ambicji zmienionego wniosku w sprawie 
kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF), jeśli chodzi o wystarczające 
finansowanie dla sektora kultury i sektora kreatywnego oraz ich branż, a także z 
powodu braku konkretnego wsparcia finansowego dla tych sektorów w nowym planie 
odbudowy; uznaje obecne propozycje za niedopuszczalne i uważa, że będą one miały 
negatywny wpływ na sektor; ponownie zwraca uwagę na potrzebę zwiększenia 
wsparcia finansowego jako podstawy, która pozwoli następnemu pokoleniu budować 
trwałą przyszłość; w tym kontekście uważa, że cele te mogą zostać osiągnięte z 
powodzeniem tylko wtedy, gdy Komisja i państwa członkowskie zwiększą budżet 
niektórych odnoszących największe sukcesy programów Unii; przypomina w związku z 
tym o mandacie Parlamentu w odniesieniu do przyszłych programów WRF, który 
przewiduje potrojenie budżetu programu Erasmus+, podwojenie budżetu programu 
„Kreatywna Europa” oraz przywrócenie kwoty zaproponowanej przez Komisję na 
Europejski Korpus Solidarności; uważa, że liczby te stały się bardziej istotne niż 
kiedykolwiek w kontekście walki z obecnym kryzysem; mając na uwadze, że sektor 
kultury i sektor kreatywny zapewniają 8,7 mln miejsc pracy i 4 % PKB UE, wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do przeznaczenia, stosownie do ich szczególnych 
potrzeb, co najmniej 2 % środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności na odbudowę sektora kultury i sektora kreatywnego oraz ich branż; 
podkreśla, że odsetek ten powinien odzwierciedlać znaczenie tych sektorów; 
przypomina o potrzebie precyzyjnych programów i planów finansowych mających na 
celu zapewnienie ciągłości działania w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz ich 
branżach, a także o konieczności zapewnienia przewidywalności osobom działającym w 
tej dziedzinie;
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7. podkreśla znaczenie dostępnego finansowania dla MŚP w całej Europie, zwłaszcza w 
sektorze kultury, sektorze kreatywnym, edukacyjnym, młodzieżowym, medialnym i 
sportowym; uznaje, że niematerialny charakter działań w tych sektorach może 
ograniczać im dostęp do wsparcia finansowego; z zadowoleniem przyjmuje niedawne 
usprawnienia w systemie poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego, który 
w ostatnim okresie budżetowym 2014–2020 przyniósł korzyści MŚP przez 
zabezpieczenie pożyczek na inicjatywy w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz 
ich branżach; wzywa Komisję do zapewnienia włączenia systemu poręczeń na rzecz 
sektora kultury i sektora kreatywnego do programu InvestEU w celu poprawy dostępu 
do finansowania kilku przedsiębiorstw działających w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym oraz ich branżach w czasie kryzysu związanego z COVID-19 oraz wzywa 
do rozszerzenia systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego w 
połączeniu z większą elastycznością w zakresie ustaleń dotyczących spłaty dla MŚP; 
wzywa Komisję do dopilnowania, aby sektor kultury i sektor kreatywny oraz ich branże 
były odpowiednio uwzględniane we wszystkich programach na rzecz 
przedsiębiorczości, takich jak unijny Program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) i program 
„Horyzont Europa”;

8. podkreśla ważną rolę programu „Horyzont Europa” we wspieraniu sektora kultury i 
sektora kreatywnego oraz ich branż pod względem innowacji i rozwoju nowych 
technologii, które mogą mieć pozytywny wpływ na otwarte i pluralistyczne 
uczestnictwo w twórczej działalności kulturalnej; w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje utworzenie wspólnoty wiedzy i innowacji w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym (WWiI) w ramach strategii Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii (EIT); podkreśla potrzebę uproszczenia procedur dla MŚP w sektorze 
kultury i sektorze kreatywnym oraz ich branżach przy ubieganiu się o środki finansowe 
i wzywa do stworzenia kompleksowego rozwiązania dla MŚP ubiegających się o środki 
w ramach programów unijnych;

9. podkreśla potrzebę ustanowienia odpowiednich i skutecznych zasad wdrażania i 
stosowania polityki spójności w odniesieniu do MŚP w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym oraz ich branżach; podkreśla znaczenie synergii między różnymi 
inicjatywami i źródłami finansowania dostępnymi dla MŚP i zauważa, że MŚP nadal 
mają trudności z odpowiednim dostępem do finansowania, zwłaszcza w przypadku 
długoterminowych i innowacyjnych projektów;

10. zwraca uwagę na zwiększone zapotrzebowanie na cyfrowe treści kulturalne, zwłaszcza 
w różnych fazach blokady; zwraca uwagę, że niski poziom cyfryzacji utrudni 
konwergencję gospodarczą i wpłynie negatywnie na perspektywy wzrostu w wielu 
sektorach; podkreśla zatem potrzebę dalszych inwestycji w cyfryzację europejskich 
MŚP w różnych sektorach; dostrzega większe możliwości, jakie stwarza cyfryzacja 
ogólnie, a w szczególności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz ich branżach; 
apeluje o dodatkowe wsparcie dla MŚP, które przyczyni się do zwiększenia dostępności 
cyfrowych treści kulturalnych i edukacyjnych; wzywa do stworzenia równych szans w 
dziedzinie technologii cyfrowych z uwzględnieniem wyzwań stojących przed MŚP w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz ich branżach, takich jak interoperacyjność 
w UE, przepaść cyfrowa, a także równy dostęp do internetu; podkreśla potrzebę 
dalszych inwestycji w umiejętności, w szczególności umiejętności cyfrowe i w zakresie 
przedsiębiorczości, które muszą być jednym z głównych tematów programów nauczania 



RR\1219652PL.docx 73/82 PE653.858v02-00

PL

na wszystkich etapach kształcenia, a także muszą być uwzględniane jako podstawowe 
umiejętności w planach szkoleń dla pracowników i bezrobotnych, co powinno być 
skoordynowane w planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej w celu zapewnienia 
kompleksowego i trwałego procesu transformacji cyfrowej, a tym samym ochrony 
zatrudnienia i zwiększenia włączenia społecznego; wzywa do podjęcia europejskiej 
inicjatywy dotyczącej kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w celu przygotowania 
nowej generacji europejskich MŚP, zwłaszcza w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym oraz ich branżach, a także do zapewnienia wytycznych i wsparcia dla 
istniejących MŚP w dostosowywaniu się do aktualnych wyzwań poprzez programy 
obejmujące uczenie się przez całe życie; ponownie podkreśla znaczenie programów 
przyuczania do zawodu i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+ oraz 
apeluje o większą liczbę podobnych inicjatyw z wykorzystaniem nowych formatów i 
narzędzi; wzywa do stworzenia ulepszonej platformy, która będzie zapewniać 
informacje służące europejskiej pomocy dla młodych przedsiębiorców, przedsiębiorstw 
typu start-up i scale-up oraz istniejących MŚP;

11. wzywa Komisję do opracowania zintegrowanego planu wsparcia dla MŚP z 
wykorzystaniem dostępnych na szczeblu europejskim mechanizmów finansowania 
krzyżowego, a także synergii z inicjatywami krajowymi i lokalnymi, aby wesprzeć 
MŚP, które stoją przed poważnymi wyzwaniami spowodowanymi pandemią COVID-
19, oraz zapewnić środki finansowe na tworzenie nowych inicjatyw promujących 
przedsiębiorczość; podkreśla, że zagwarantowanie różnorodności wśród MŚP w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz ich branżach zapewni ochronę 
różnorodności kulturowej, pozwoli przeciwdziałać autorytaryzmowi, a tym samym 
chronić nasze europejskie wartości; podkreśla znaczenie ulepszania uregulowań, 
ponieważ szczególnie MŚP ponoszą konsekwencje nieskutecznych regulacji i 
niepotrzebnych obciążeń administracyjnych; zwraca uwagę, że głębsza integracja 
jednolitego rynku ma również zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności i istnienia 
MŚP;

12. podkreśla potrzebę zaangażowania młodych ludzi w działalność gospodarczą; uznaje i 
docenia wysiłki przedsiębiorców w sektorze edukacji, zwłaszcza w przypadku MŚP i 
spółdzielni, które pozwalają na zróżnicowanie systemu kształcenia i modeli 
oferowanych rodzinom, aby dać im swobodę wyboru; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by wspierały edukację w zakresie przedsiębiorczości i tworzyły 
dostosowane do potrzeb środki wsparcia, które umożliwią wszystkim Europejczykom 
dostęp do przedsiębiorczości i działalności na własny rachunek, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób mających mniejsze szanse;

13. wzywa Komisję do ustanowienia, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, 
władzami lokalnymi i partnerami społecznymi, europejskiej inicjatywy mającej na celu 
stworzenie w Europie ponad miliona nowych przedsiębiorstw typu start-up, które będą 
oferować możliwości rozwoju przedsiębiorczości w całej Europie;

14. podkreśla kluczową rolę MŚP działających w sektorze sportu w zapewnianiu i 
promowaniu zdrowego stylu życia, dialogu międzykulturowego oraz możliwości 
edukacyjnych i zawodowych dla wszystkich; wzywa w związku z tym do zwrócenia 
większej uwagi na wymiar sportowy w programie Erasmus+.
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PISMO KOMISJI PRAWNEJ

Cristian-Silviu Bușoi
Przewodniczący
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
BRUKSELA

Szanowny Panie Przewodniczący!

W dniu 2 września 2020 r. zezwolono Komisji Prawnej na przedstawienie opinii na użytek 
komisji, której Pan przewodniczy, w ramach wyżej wymienionej procedury. Gilles Lebreton 
został wyznaczony na sprawozdawcę komisji opiniodawczej. Z uwagi na niestety krótki termin 
na wydanie opinii przez komisje opiniodawcze w ramach czasowych wyznaczonych przez 
komisję, której Pan przewodniczy, Komisja Prawna ostatecznie podjęła decyzję o przesłaniu 
opinii w formie pisma. 

Poniższa opinia została przyjęta na posiedzeniu komisji w dniu 1 października 2020 r.1 Komisja 
Prawna postanowiła zwrócić się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

Mam nadzieję, że powyższe sugestie będą stanowić użyteczny wkład w sprawozdanie 
przygotowywane przez Pana komisję.

Z wyrazami szacunku

Adrián Vázquez Lázara

WSKAZÓWKI

1. podkreśla, że warunki działania MŚP muszą ulec poprawie oraz że prawodawstwo UE 
musi przynosić korzyści bez nakładania zbędnych obciążeń na obywateli i 
przedsiębiorstwa, ponieważ MŚP są szczególnie obciążone kosztami wynikającymi z 
prawodawstwa z uwagi na ich ograniczone zasoby ludzkie i finansowe; przypomina w 
związku z tym o znaczeniu zasady „najpierw myśl na małą skalę” i systematycznym 
stosowaniu testu MŚP w odniesieniu do prawodawstwa UE, a także o zobowiązaniu 

1 Podczas głosowania końcowego obecni byli: Adrián Vázquez Lázara (przewodniczący), Ibán García Del Blanco, 
Sergey Lagodinsky, Raffaele Stancanelli (wiceprzewodniczący), Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, 
Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Evelyne Gebhardt, Esteban González 
Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, 
Liesje Schreinemacher, József Szájer, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Bettina Vollath, Tiemo 
Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos, Kosma Złotowski, Tomasz Frankowski.
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Komisji do przestrzegania zasady „jedno więcej – jedno mniej” w odniesieniu do 
nowych przepisów; 

2. podkreśla, że europejskie MŚP zostały poważnie dotknięte pandemią COVID-19, 
uważa, że ta ostatnia uwypukliła pewne słabości europejskiej polityki przemysłowej, w 
szczególności jej zależność od państw trzecich, i powinna skłonić Unię Europejską do 
udoskonalenia niezależnych europejskich łańcuchów produkcji; w związku z tym UE 
powinna lepiej bronić swoich strategicznych interesów dzięki lepszej ochronie i 
promowaniu MŚP, aby pomóc im w pełni wykorzystać możliwości i zdecydowanie 
reagować na stojące przed nimi i przed naszym społeczeństwem wyzwania; podkreśla, 
że nowa strategia powinna mieć długoterminową wizję, ze szczególnym 
uwzględnieniem szczebla lokalnego, aby uniknąć rozpadu łańcuchów dostaw; 

3. z zadowoleniem przyjmuje zwiększoną rolę programu InvestEU i segmentu MŚP w 
planie odbudowy gospodarczej, który powinien służyć jako główne narzędzie finansowe 
konsolidacji modeli biznesowych i pomocy w inwestowaniu w projekty w zakresie ładu 
korporacyjnego, co pobudzi konkurencyjność i innowacje rynkowe; 

4. podkreśla, że kluczowe znaczenie ma zachęcanie do przenoszenia strategicznych gałęzi 
przemysłu oraz wspieranie i rozwijanie krótkich łańcuchów dostaw, tam gdzie to 
możliwe, w celu tworzenia miejsc pracy w Europie i zbliżenia ekosystemów MŚP do 
konsumentów; 

5. wzywa Komisję do przedstawienia ambitnych i skutecznych ram prawnych na szczeblu 
UE, opartych na zasadzie należytej staranności, aby zapewnić zrównoważone łańcuchy 
dostaw w Unii Europejskiej, a tym samym chronić zrównoważone europejskie MŚP;

6. wzywa Komisję do skuteczniejszej walki z nieuczciwą konkurencją wywierającą wpływ 
na konsumentów i osłabiającą przede wszystkim MŚP, opartą na produktach 
pochodzących z państw trzecich, które nie przestrzegają norm technicznych, 
środowiskowych, zdrowotnych, społecznych lub norm w zakresie własności 
intelektualnej Unii Europejskiej, między innymi przez nałożenie obowiązku 
wprowadzenia niedawno ustanowionego, ale dotychczas jedynie opcjonalnego punktu 
kompleksowej obsługi importu w zakresie poboru VAT;

7. z zadowoleniem przyjmuje nowy system VAT dla małych przedsiębiorstw, który 
powinien ograniczyć biurokrację i obciążenia administracyjne dla MŚP oraz stworzyć 
równe warunki działania dla przedsiębiorstw; 

8. z zadowoleniem przyjmuje zainicjowany w 2020 r. przez EUIPO program na rzecz 
MŚP, którego celem jest umożliwienie MŚP pełnego wykorzystania potencjału 
gwarancji prawnych wynikających z prawa własności intelektualnej;

9. podkreśla potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na sektory ukierunkowane na wzrost 
na jednolitym rynku, takie jak gospodarka współpracy, która przyciąga innowacyjne 
przedsiębiorstwa typu start-up, oraz umożliwienia kreatywnym modelom biznesowym 
korzystania z piaskownic regulacyjnych na szczeblu UE w celu zmniejszenia kosztów 
innowacji ponoszonych przez przedsiębiorstwa typu start-up i wypracowania sposobów 
eliminowania barier utrudniających samo wejście na rynek; 
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10. podkreśla potrzebę zrównoważonego finansowania, aby przezwyciężyć obecną lukę 
inwestycyjną i wzmocnić wiodącą rolę, jaką europejskie MŚP już odgrywają w 
opracowywaniu innowacji służących realizacji celów Zielonego Ładu i Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST); 

11. przypomina o potrzebie zapewnienia, by MŚP faktycznie korzystały z dyrektywy 
2011/7/UE w odniesieniu do opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, oraz 
zachęcania państw członkowskich do korzystania z przewidzianej w art. 12 ust. 3 
dyrektywy możliwości przyjęcia przepisów jeszcze korzystniejszych dla MŚP;

12. przyjmuje z zadowoleniem instrument wsparcia wypłacalności, który Komisja 
przedstawiła w ramach pakietu Next Generation EU, który zapewni bardzo potrzebne 
wsparcie na rzecz wypłacalności MŚP w procesie odbudowy po pandemii COVID, przy 
czym instrument ten musi zapewnić MŚP wsparcie w postaci skutecznych procesów i 
powinien być jak najszybciej operacyjny jako uzupełnienie działań podejmowanych 
przez państwa członkowskie;

13. wzywa Komisję do odgrywania aktywnej roli we wspieraniu państw członkowskich w 
transpozycji dyrektywy (UE) 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji 
zapobiegawczej oraz postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i 
umorzenia długów, w szczególności w celu uniknięcia upadłości przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa; 

14. uważa, że należy przyznać europejskim MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up 
preferencyjny dostęp do zamówień publicznych i kapitału wysokiego ryzyka, 
zmniejszyć obciążenia administracyjne oraz opracować politykę ułatwiającą i 
wspierającą innowacje, która może prowadzić do składania wniosków patentowych; 

15. zachęca do wprowadzenia polityki ułatwiającej osobom samozatrudnionym dostęp do 
systemów zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza kobietom-przedsiębiorcom; wzywa 
Komisję do zwiększenia możliwości finansowania dla kobiet-przedsiębiorców i 
usprawnienia dostępu do istniejących funduszy; 

16. zachęca do wprowadzenia kryteriów faworyzowania regionalnych produktów i usług w 
zamówieniach publicznych i proponuje, by w stosownych przypadkach podnieść progi 
dla zamówień publicznych w celu wzmocnienia MŚP; 

17. podkreśla potrzebę lepszej ochrony MŚP i przedsiębiorstw typu start-up oraz zachęcania 
władz publicznych i społeczeństwa obywatelskiego do inwestowania w badania nad 
sztuczną inteligencją i innymi przyszłościowymi technologiami, takimi jak robotyka, 
duże zbiory danych, inteligentne dobra i usługi lub łańcuch bloków, w pełnej zgodności 
z normami prawnymi i etycznymi, które mają zostać ustanowione na szczeblu UE, przy 
czym wiele europejskich MŚP jest gotowych do zwiększenia wysiłków w tej dziedzinie; 

18. uważa, że głównym wyzwaniem dla zapewnienia konkurencyjności MŚP w 
nadchodzących latach będzie stworzenie szybkiej, bezpiecznej i niezawodnej sieci 
internetowej 5G w całej Unii Europejskiej oraz zapewnienie niezależności cyfrowej 
Europy, zwłaszcza pod względem sieci i przechowywania danych; 
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19. przypomina, że należy zadbać o to, by MŚP były świadome swoich praw i różnych 
dostępnych możliwości wsparcia; w związku z tym podkreśla potrzebę wzmocnienia 
wymiany informacji między MŚP a państwami członkowskimi; 

20. wzywa Komisję do zapewnienia zrównoważonej polityki UE w zakresie danych, 
zapewniającej pewność prawa w odniesieniu do wykorzystywania danych i ram 
dostępności danych na potrzeby innowacji cyfrowych w usługach i produktach, a także 
do poprawy modeli biznesowych, zwłaszcza z myślą o MŚP; 

21. wzywa Komisję do przeprowadzenia badania różnych programów opcji na akcje dla 
MŚP i przedsiębiorstw typu start-up w całej Europie, ponieważ atrakcyjne opcje na 
akcje umożliwiłyby europejskim założycielom konkurowanie z ich odpowiednikami na 
całym świecie poprzez sprzedaż udziału w ich pomyśle wysoko wykwalifikowanym 
pracownikom. 
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