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WSKAZÓWKI 

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że zarówno Komisja, jak i Europejski Bank Centralny przyznają, że dostęp do 

finansowania to drugi najpoważniejszy problem, z jakim borykają się MŚP, oraz że z tego 

względu kluczowe znaczenie ma fakt, aby budżet UE bardziej ułatwiał dostęp MŚP, 

niezależnie od ich statusu prawnego, do rynków i finansowania oraz promował 

dostatecznie zróżnicowany wachlarz instrumentów kapitałowych w Unii, które są 

potrzebne na wszystkich etapach wzrostu przedsiębiorstwa; podkreśla, że MŚP, jako 

podstawa europejskiej gospodarki, przyczyniają się w znacznym stopniu do tworzenia 

miejsc pracy i wzrostu w UE; 

2. uważa, że na rynku finansowym nadal występują znaczne niedoskonałości w odniesieniu 

do udzielania kredytów, w szczególności w zakresie finansowania nowszych i mniejszych 

przedsiębiorstw; uważa również, że różnice w poziomach stóp procentowych nadal są 

zbyt wysokie między poszczególnymi państwami członkowskimi, co utrudnia MŚP 

dostęp do kredytów, w szczególności w państwach najbardziej dotkniętych kryzysem; 

opowiada się za naprawieniem tej sytuacji; 

3. zwraca uwagę, że kredyty bankowe wciąż są jednym z najważniejszych źródeł 

finansowania europejskich MŚP, i z tego względu apeluje o stabilny i prężny sektor 

bankowy w celu zwiększenia dostępu MŚP do finansowania; w związku z tym opowiada 

się za współczynnikiem wsparcia MŚP, który powinien zostać wprowadzony na stałe, aby 

zagwarantować zgodność uregulowań z zasadą proporcjonalności i uznać szczególną rolę 

małych banków lokalnych w finansowaniu MŚP; 

4. zwraca uwagę, że młodzi przedsiębiorcy, a zwłaszcza kobiety, napotykają dodatkowe 

bariery w dostępie do finansowania, i podkreśla, że należy podjąć większe wysiłki w celu 

odblokowania ich potencjału w obszarze tworzenia miejsc pracy i stymulowania wzrostu 

gospodarczego; uważa, że Komisja powinna uwzględnić te aspekty w sprawozdaniach dla 

Parlamentu jako miarę sukcesu lub porażki; 

5. zwraca uwagę, że MŚP w państwach członkowskich, które nie mają publicznych banków 

inwestycyjnych, mogą być w bardziej niekorzystnym położeniu niż ich odpowiedniki w 

krajach z publicznymi bankami inwestycyjnymi, jako że ocena interesu publicznego nie 

stanowi priorytetu dla prywatnych instytucji bankowych; 

6. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie programu COSME i jego wyniki, gdyż jest 

pierwszym programem UE przeznaczonym konkretnie dla MŚP; jest głęboko przekonany, 

że środki, którymi obecnie dysponuje COSME, a także środki z innych dobrze 

działających unijnych programów finansowania, takich jak instrument dla MŚP lub 

InnovFin w ramach programu „Horyzont 2020”, powinny zostać zwiększone 

przynajmniej do końca obowiązywania obecnych WRF, do czego Parlament stale dążył; 

podkreśla znaczenie działań towarzyszących, doradztwa i szkoleń z zakresu 

przedsiębiorczości kierowanych do wszystkich grup społecznych objętych programem 

COSME, zwłaszcza do osób młodych, kobiet i przedsiębiorców w starszym wieku, gdyż 
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działania te służą wspieraniu równouprawnienia płci; 

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 75 mld EUR z ogółu inwestycji uruchomionych dzięki 

EFIS w ciągu trzech lat trafi za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego 

do MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w celu zaspokojenia najbardziej uzasadnionych 

potrzeb finansowych MŚP; będzie bacznie obserwował jaki wpływ wywrze pochodzące z 

niego finansowanie oraz jaki będzie jego podział geograficzny; odnotowuje sukces 

odniesiony przez segment przeznaczony dla MŚP i apeluje, by w stosownym przypadku w 

pełni wykorzystać klauzulę elastyczności zawartą w rozporządzeniu, aby powiększyć pulę 

finansową na ten cel; apeluje do Komisji, by opracowując kolejne wdrażane produkty 

rozwiązała kwestię nierównego geograficznego podziału między 28 państwami 

członkowskimi UE; 

8. z zadowoleniem przyjmuje dalsze otwarcie EFIS na MŚP i zaprojektowanie nowych 

ukierunkowanych programów jako środek łagodzący służący ułatwieniu dostępu MŚP do 

finansowania; przypomina o roli funduszy strukturalnych dla MŚP, w tym w przyciąganiu 

kolejnych prywatnych inwestycji; podkreśla, że należy utrzymać finansowanie w formie 

dotacji tam, gdzie odgrywa ono zasadniczą i niezbędną rolę w promowaniu innowacji, 

rozwoju i badań, które mają duże znaczenie dla tworzenia miejsc pracy i przyszłego 

sukcesu gospodarczego Europy; przypomina o roli funduszy strukturalnych w 

przyciąganiu kolejnych prywatnych inwestycji, z których korzyści odnoszą MŚP w słabiej 

rozwiniętych, biedniejszych i bardziej oddalonych regionach, zwłaszcza w państwach 

członkowskich południowej i poludniowo–wschodniej Europy, które ze względu na 

wyższe oprocentowanie pożyczek wymagają większej uwagi; 

9. popiera większe wykorzystywanie przez Komisję instrumentów finansowych, które są 

konieczne do przyciągnięcia dodatkowych inwestycji z sektora prywatnego i publicznego 

oraz dotarcia do kluczowych grup docelowych, takich jak mikroprzedsiębiorstwa i MŚP; 

apeluje do Komisji o uproszczenie dostępu do instrumentów finansowych dla 

mikroprzedsiębiorstw i MŚP oraz o zapewnienie im coachingu i doradztwa biznesowego 

oraz finansowego; 

10. uważa, że przepisy regulujące dostęp MŚP do tych instrumentów powinny zostać jeszcze 

bardziej uproszczone i uelastycznione; wzywa państwa członkowskie i Komisję do nie 

szczędzenia wysiłków w tym zakresie; wzywa także państwa członkowskie, władze 

regionalne i lokalne organizacje przedsiębiorców do korzystania z dostępnych unijnych 

narzędzi finansowania, aby poszerzyć znajomość zagadnień finansowych wśród MŚP; 

11. uważa, że należy udoskonalić kanały informowania i ścieżki kształcenia skierowane do 

drobnych przedsiębiorców i pracodawców w odniesieniu do poszczególnych dostępnych 

możliwości uzyskania unijnego finansowania, tak aby mogli oni zapoznać się ze 

wszystkimi instrumentami finansowymi udostępnianymi im w ramach budżetu 

europejskiego, takimi jak programy LIFE+, „Kreatywna Europa”, fundusze na rzecz 

przedsiębiorczości społecznej kierowane do przedsiębiorstw utworzonych w celach 

społecznych czy też instrumenty udostępniane przez Europejski Bank Inwestycyjny, jako 

że narzędzia te mogą zaoferować bardziej specyficzne finansowanie, dostosowane do 

określonych potrzeb, w zależności od branży, w jakiej MŚP prowadzą działalność; w tym 

kontekście z zadowoleniem przyjmuje utworzenie portalu dotyczącego finansowania 

dostępnego dla MŚP, www.access2finance.eu; 
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12. z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie Europejskiego Centrum Doradztwa jako środka 

wspierania inwestycji, lecz jest zdania, że można by włożyć więcej wysiłku w 

opracowanie wskazówek i wsparcia MŚP w dostępie do odpowiednich funduszy unijnych; 

13. uważa, że w UE oraz w państwach członkowskich w dalszym ciągu należy tworzyć i 

rozwijać europejskie sieci aniołów biznesu, jak również należy doskonalić poszczególne 

formy zwiększania potencjału finansowania społecznościowego na terenie UE, aby 

przetrwanie tego rodzaju przedsiębiorstw nie było zależne wyłącznie od finansowania 

udzielanego przez banki. 
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