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Poprawka 1
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) zdefiniowano w 
zaleceniu UE 2003/36;

Or. en

Poprawka 2
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że 99 % 
przedsiębiorstw europejskich stanowią 
MŚP; mając na uwadze, że odpowiadają 
one za 50 % PKB i zatrudniają około 100 
mln osób, czyli zapewniają dwie trzecie 
wszystkich miejsc pracy w sektorze 
prywatnym, co oznacza, że stanowią 
podstawę gospodarki europejskiej i są 
kluczowymi graczami zwiększającymi 
atrakcyjność terytoriów i rozwijającymi 
określone strategiczne ekosystemy 
przemysłowe;

Or. en

Poprawka 3
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw C
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Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że pomimo 
wsparcia UE i państw członkowskich 
europejskie MŚP mierzą się z ogromnym 
niedoborem inwestycji o wartości między 
20 a 35 mld EUR;

Or. en

Poprawka 4
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że MŚP mierzą 
się z ogromnymi wyzwaniami w obliczu 
kryzysu związanego z COVID-19 i wiele z 
nich jest zagrożonych upadłością;

Or. en

Poprawka 5
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw E

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że Komisja 
przedstawiła zobowiązania dotyczące 
swojej strategii w sprawie małych i 
średnich przedsiębiorstw, które 
opublikowano w marcu 2020 r.;

Or. en
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Poprawka 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw F

Projekt opinii Poprawka

F. mając na uwadze, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 
podstawę gospodarki UE; mając na 
uwadze, że MŚP zatrudniają około 100 
mln ludzi i wytwarzają ponad połowę 
europejskiego PKB;

Or. en

Poprawka 7
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw G

Projekt opinii Poprawka

G. mając na uwadze, że MŚP tworzą 
dwie trzecie miejsc pracy, zapewniają 
możliwości szkolenia w wielu regionach i 
sektorach, w tym dla pracowników słabo 
wykwalifikowanych, oraz wspierają 
dobrobyt społeczeństwa, w tym na 
terenach wiejskich i w regionach 
oddalonych;

Or. en

Poprawka 8
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw H

Projekt opinii Poprawka

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

Or. en

Poprawka 9
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw I

Projekt opinii Poprawka

I. mając na uwadze, że w ponad 70 
% firm zgłaszało, że dostęp do talentów 
stanowi przeszkodę dla nowych inwestycji 
w państwach UE-101a; mając na uwadze, 
że dostępność wykwalifikowanego 
personelu i doświadczonych menedżerów 
stała się jednym z najpilniejszych 
problemów, z którymi od lat mierzą się 
MŚP w UE1b; mając na uwadze, że 
niedobór wykwalifikowanej siły roboczej 
jest szczególnie dotkliwy w odniesieniu do 
cyfryzacji i nowych technologii, ponieważ 
35 % siły roboczej ma niskie umiejętności 
cyfrowe lub nie ma ich wcale;
__________________
1a 
https://www.eib.org/en/publications/invest
ment-report-2018
1b 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/
38462?locale=pl

Or. en

Poprawka 10
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 
istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu 
i odnośnej sprawiedliwej transformacji;

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę przyjęcia przez 
państwa członkowskie odpowiednich 
dostosowanych polityk podatkowych; 
podkreśla również potrzebę ożywienia 
gospodarczego w celu zerwania z polityką 
sprzyjającą nieuczciwej konkurencji i 
dumpingowi w Unii, której pierwszymi 
ofiarami są MŚP;

Or. fr

Poprawka 11
Stefania Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę finansowania w 
celu uzupełnienia istniejącej luki 



PE655.633v01-00 8/85 AM\1209858PL.docx

PL

istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu 
i odnośnej sprawiedliwej transformacji;

inwestycyjnej oraz zwiększenia zdolności 
MŚP do wprowadzania innowacji i dążenia 
do bardziej zrównoważonych, 
długoterminowych rozwiązań; 

Or. it

Poprawka 12
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 
istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu 
i odnośnej sprawiedliwej transformacji;

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę finansowania w 
celu uzupełnienia istniejącej luki 
inwestycyjnej oraz zwiększenia zdolności 
MŚP do wprowadzania innowacji i dążenia 
do większej zasobooszczędności i 
długofalowej skuteczności;

Or. en
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Poprawka 13
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 
istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji;

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 
istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, co przyczyniać się będzie do 
przestrzegania zasad i osiągania celów 
Europejskiego filaru praw socjalnych, a 
także Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji;

Or. en

Poprawka 14
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
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rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 
istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji;

budowanie odpornego rynku pracy 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
zwiększanie inwestycji, konkurencyjności 
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 oraz ogromnymi 
trudnościami, z którymi MŚP mierzą się 
ze względu na ten kryzys; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla znaczną potrzebę 
ułatwienia dostępu do finansowania i 
podjęcia krótko- i długoterminowych 
środków wspierających MŚP w ich 
odbudowie; podkreśla, że powinno to 
pozwolić na zrównoważone finansowanie 
w celu uzupełnienia istniejącej luki 
inwestycyjnej oraz zwiększenia zdolności 
MŚP do wprowadzania innowacji i dążenia 
do bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji; 
podkreśla, że transformacja MŚP ku 
zrównoważonemu i cyfrowemu 
prowadzeniu działalności wymaga 
szczególnej uwagi w dziedzinie polityki i 
środków wspomagających;

Or. en

Poprawka 15
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, w tym innowacje społeczne, 
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rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 
istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji;

tworzenie miejsc pracy i rynek pracy 
sprzyjający włączeniu społecznemu; 
wyraża głębokie zaniepokojenie wzrostem 
stopy bezrobocia w UE oraz ryzykiem 
utraty pracy przez miliony ludzi w wyniku 
kryzysu związanego z COVID-19; 
zauważa, że obecnie MŚP borykają się z 
poważnymi problemami z płynnością i w 
związku z tym podkreśla znaczenie 
szeroko zakrojonych i skoordynowanych 
działań na rzecz konsolidacji europejskiej 
bazy przemysłowej, pobudzania 
gospodarki i wspierania zatrudnienia; 
podkreśla również potrzebę 
zrównoważonego finansowania w celu 
uzupełnienia istniejącej luki inwestycyjnej 
oraz zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji, 
która nikogo nie pozostawi samemu sobie; 
uważa ponadto, że rozwój gospodarki o 
obiegu zamkniętym stanowi szansę dla 
MŚP dzięki tworzeniu miejsc pracy, 
nowych rynków i zwiększonej 
efektywności przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawka 16
José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, konkurencyjność, 
przedsiębiorczość, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
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miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 
istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji;

w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę pilnego i 
zrównoważonego finansowania w celu 
uzupełnienia istniejącej luki inwestycyjnej 
oraz zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
cyfryzacji oraz bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiej agendy cyfrowej, 
Europejskiego Zielonego Ładu i odnośnej 
sprawiedliwej transformacji;

Or. pt

Poprawka 17
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 
istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19, w szczególności 
w najbardziej wrażliwych kategoriach 
społecznych; zauważa, że obecnie MŚP 
borykają się z poważnymi problemami z 
płynnością lub wzrostem i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego i 
ukierunkowanego finansowania w celu 
uzupełnienia istniejącej luki inwestycyjnej 
oraz zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
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wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji;

klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji;

Or. el

Poprawka 18
Dragoș Pîslaru

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 
istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji;

1. podkreśla decydujący wkład MŚP, 
w tym przedsiębiorstw rodzinnych, w 
innowacje, tworzenie miejsc pracy i rynek 
pracy sprzyjający włączeniu społecznemu; 
wyraża głębokie zaniepokojenie wzrostem 
stopy bezrobocia w UE oraz ryzykiem 
utraty pracy przez miliony ludzi w wyniku 
kryzysu związanego z COVID-19; 
zauważa, że obecnie MŚP borykają się z 
poważnymi problemami z płynnością i w 
związku z tym podkreśla potrzebę 
zrównoważonego finansowania w celu 
uzupełnienia istniejącej luki inwestycyjnej 
oraz zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji;

Or. en

Poprawka 19
Romana Tomc

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 
istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji;

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu w Unii Europejskiej; wyraża 
głębokie zaniepokojenie wzrostem stopy 
bezrobocia w UE oraz ryzykiem utraty 
pracy przez miliony ludzi w wyniku 
kryzysu związanego z COVID-19; 
zauważa, że obecnie MŚP borykają się z 
poważnymi problemami z płynnością i w 
związku z tym podkreśla potrzebę 
zrównoważonego finansowania w celu 
uzupełnienia istniejącej luki inwestycyjnej 
oraz zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji;

Or. sl

Poprawka 20
Krzysztof Hetman

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 
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istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji;

istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia odporności MŚP i ich 
zdolności do wprowadzania innowacji i 
dążenia do bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji;

Or. en

Poprawka 21
Jeroen Lenaers

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 
istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji;

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
transgraniczny rynek pracy sprzyjający 
włączeniu społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 
istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji;

Or. en
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Poprawka 22
Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 
istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji;

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 
istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji; 
podkreśla, że w ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu MŚP są głównymi 
partnerami, na których należy 
ukierunkować ogromne inwestycje, na 
przykład w celu wsparcia projektów 
związanych z utrzymaniem sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej; 
przypomina, że zrównoważonemu 
finansowaniu muszą towarzyszyć 
gwarancje społeczne, zwłaszcza w 
odniesieniu do ochrony pracowników, 
poszanowania warunków pracy i równości 
wynagrodzeń;

Or. fr

Poprawka 23
Sara Skyttedal
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 
istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji;

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 
istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji; 
uznaje znaczenie priorytetowego 
traktowania wniosków, na których jak 
najpełniej skorzystają MŚP, jeśli mamy 
urzeczywistnić pełen potencjał jednolitego 
rynku UE;

Or. en

Poprawka 24
Petra De Sutter

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 

1. podkreśla decydujący wkład MŚP 
w innowacje, tworzenie miejsc pracy i 
rynek pracy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; wyraża głębokie 
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zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 
istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji;

zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia 
w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez 
miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że 
obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z 
tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia 
istniejącej luki inwestycyjnej oraz 
zwiększenia zdolności MŚP do 
wprowadzania innowacji i dążenia do 
bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne 
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i 
odnośnej sprawiedliwej transformacji; 
apeluje do państw członkowskich, by 
poprawiły dostępność kredytów na 
mniejsze kwoty;

Or. en

Poprawka 25
Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że nowa strategia dla 
europejskich MŚP musi być zbudowana 
wokół ochrony zatrudnienia i 
pracowników oraz że musi ona 
gwarantować im warunki pracy i wysoki 
poziom ochrony socjalnej; uważa, że taka 
strategia musi wspierać przedsiębiorstwa, 
które przestrzegają praw pracowniczych i 
praw ochrony środowiska; podkreśla 
konieczność przeprowadzenia przeglądu 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych w celu uprzywilejowanego 
traktowania przedsiębiorstw, które 
przestrzegają tych praw; wzywa do pilnego 
wprowadzenia mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
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uwzględnieniem emisji CO2, aby wesprzeć 
przedsiębiorstwa przyjazne dla ekosystemu 
i tworzenie lokalnych miejsc pracy;

Or. fr

Poprawka 26
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. 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 
nierównomiernej dystrybucji pomocy 
państwa i nierównego dostępu państw 
członkowskich do płynności i przestrzeni 
fiskalnej, co prawdopodobnie skutkować 
będzie zakłóceniem jednolitego rynku i 
tworzyć będzie nierówności w zakresie 
możliwości zachowania krajowych miejsc 
pracy;

Or. en

Poprawka 27
Stefania Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że należy koniecznie 
dokonać przeglądu celów klimatycznych i 
wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu, 
ponieważ MŚP już teraz poważnie 
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odczuwają skutki kryzysu związanego z 
COVID-19 i nie są w stanie spełnić 
dodatkowych warunków, które mogą 
ograniczać dostęp do natychmiastowej 
płynności;

Or. it

Poprawka 28
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że unijne narzędzia służące 
odbudowie gospodarki i odpowiednie 
programy WRF powinny uzupełniać 
programy krajowe, wspierać MŚP – w 
szczególności w sektorach najbardziej 
dotkniętych pandemią – oraz dążyć do 
zapewnienia niezależności przemysłowej 
UE;

2. uważa za właściwe, aby wspierać 
MŚP – w szczególności w sektorach 
najbardziej dotkniętych pandemią – oraz 
dążyć do zapewnienia niezależności 
przemysłowej narodów europejskich;

Or. fr

Poprawka 29
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że unijne narzędzia służące 
odbudowie gospodarki i odpowiednie 
programy WRF powinny uzupełniać 
programy krajowe, wspierać MŚP – w 
szczególności w sektorach najbardziej 
dotkniętych pandemią – oraz dążyć do 
zapewnienia niezależności przemysłowej 
UE;

2. uważa, że unijne narzędzia służące 
odbudowie gospodarki i odpowiednie 
programy WRF powinny uzupełniać 
programy krajowe, wspierać MŚP – w 
szczególności w sektorach najbardziej 
dotkniętych pandemią – oraz dążyć do 
zapewnienia przemysłowej autonomii 
strategicznej i globalnego przywództwa 
UE;
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Or. en

Poprawka 30
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że unijne narzędzia służące 
odbudowie gospodarki i odpowiednie 
programy WRF powinny uzupełniać 
programy krajowe, wspierać MŚP – w 
szczególności w sektorach najbardziej 
dotkniętych pandemią – oraz dążyć do 
zapewnienia niezależności przemysłowej 
UE;

2. uważa, że unijne narzędzia służące 
odbudowie gospodarki i odpowiednie 
programy WRF powinny być w pełni 
wykorzystywane, aby uzupełniać programy 
krajowe, wspierać MŚP – w szczególności 
w sektorach najbardziej dotkniętych 
pandemią – chronić miejsca pracy, 
dochody i umiejętności oraz dążyć do 
zapewnienia niezależności przemysłowej 
UE, w szczególności przez przenoszenie z 
powrotem strategicznej działalności 
przemysłowej; przypomina również, że 
narzędzia te muszą przyczyniać się do 
osiągania celów zrównoważonego 
rozwoju, zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych i porozumienia paryskiego;

Or. fr

Poprawka 31
Jeroen Lenaers

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że unijne narzędzia służące 
odbudowie gospodarki i odpowiednie 
programy WRF powinny uzupełniać 
programy krajowe, wspierać MŚP – w 
szczególności w sektorach najbardziej 
dotkniętych pandemią – oraz dążyć do 
zapewnienia niezależności przemysłowej 

2. uważa, że unijne narzędzia służące 
odbudowie gospodarki i odpowiednie 
programy WRF powinny uzupełniać 
programy krajowe, wspierać MŚP – w 
szczególności w sektorach najbardziej 
dotkniętych pandemią i MŚP prowadzące 
działalność w regionach przygranicznych, 
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UE; na które poważnie wpłynęło zamknięcie 
granic między państwami członkowskimi 
– oraz dążyć do zapewnienia niezależności 
przemysłowej UE;

Or. en

Poprawka 32
José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że unijne narzędzia służące 
odbudowie gospodarki i odpowiednie 
programy WRF powinny uzupełniać 
programy krajowe, wspierać MŚP – w 
szczególności w sektorach najbardziej 
dotkniętych pandemią – oraz dążyć do 
zapewnienia niezależności przemysłowej 
UE;

2. uważa, że unijne narzędzia służące 
odbudowie gospodarki i odpowiednie 
programy WRF powinny uzupełniać 
programy krajowe, wspierać MŚP – w 
szczególności w sektorach i regionach 
najbardziej dotkniętych pandemią – oraz 
dążyć do zapewnienia niezależności 
przemysłowej UE;

Or. pt

Poprawka 33
Radan Kanev

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że unijne narzędzia służące 
odbudowie gospodarki i odpowiednie 
programy WRF powinny uzupełniać 
programy krajowe, wspierać MŚP – w 
szczególności w sektorach najbardziej 
dotkniętych pandemią – oraz dążyć do 
zapewnienia niezależności przemysłowej 
UE;

2. uważa, że unijne narzędzia służące 
odbudowie gospodarki i odpowiednie 
programy WRF powinny uzupełniać 
programy krajowe, wspierać MŚP – w 
szczególności w sektorach najbardziej 
dotkniętych pandemią – oraz dążyć do 
zapewnienia niezależności przemysłowej 
oraz innowacyjności i przywództwa 
technologicznego UE;

Or. en
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Poprawka 34
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że unijne narzędzia służące 
odbudowie gospodarki i odpowiednie 
programy WRF powinny uzupełniać 
programy krajowe, wspierać MŚP – w 
szczególności w sektorach najbardziej 
dotkniętych pandemią – oraz dążyć do 
zapewnienia niezależności przemysłowej 
UE;

2. podkreśla, że zawartym w 
następnych wieloletnich ramach 
finansowych (WRF) programom 
kluczowym dla konkurencyjności i 
rozwoju MŚP należy zagwarantować 
odpowiedni poziom finansowania; uważa, 
że unijne narzędzia służące odbudowie 
gospodarki i odpowiednie programy WRF 
powinny uzupełniać programy krajowe, 
wspierać MŚP – w szczególności w 
sektorach najbardziej dotkniętych 
pandemią – oraz dążyć do zapewnienia 
niezależności przemysłowej UE;

Or. en

Poprawka 35
Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że unijne narzędzia służące 
odbudowie gospodarki i odpowiednie 
programy WRF powinny uzupełniać 
programy krajowe, wspierać MŚP – w 
szczególności w sektorach najbardziej 
dotkniętych pandemią – oraz dążyć do 
zapewnienia niezależności przemysłowej 
UE;

2. uważa, że unijne narzędzia służące 
odbudowie gospodarki i odpowiednie 
programy WRF powinny uzupełniać 
programy krajowe, wspierać MŚP – w 
szczególności w sektorach najbardziej 
dotkniętych pandemią – oraz dążyć do 
zapewnienia niezależności przemysłowej 
UE; wzywa przedsiębiorstwa, które 
otrzymują pomoc unijną, pomoc państwa 
lub jakąkolwiek inną formę wsparcia 
finansowego ze strony państw 
członkowskich lub Unii Europejskiej, aby 
zobowiązały się, że nie będą zwalniać 
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swoich pracowników, nie będą obniżać 
płac i będą przedłużać umowy z 
pracownikami przynajmniej w trakcie 
trwania okresu, w którym korzystają z 
takiej pomocy; wzywa do wprowadzenia 
limitu ograniczającego odsetek umów 
niegwarantujących pewności zatrudnienia 
w MŚP i dużych przedsiębiorstwach w 
wysokości odpowiednio 5 % i 10 %; 
wzywa przedsiębiorstwa do zobowiązania 
się do osiągnięcia w krótkim terminie 
równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn;

Or. fr

Poprawka 36
Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że kryzys związany z 
COVID-19 silnie dotknął także 
mikroprzedsiębiorstwa i osoby pracujące 
na własny rachunek; podkreśla, że MŚP, 
mikroprzedsiębiorstwa i osoby pracujące 
na własny rachunek 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; 
podkreśla konieczność nadania pomocy 
państwa trwałego charakteru i 
zwiększenia jej dozwolonej kwoty do 400 
000 EUR w celu wsparcia przedsiębiorstw 
znajdujących się w trudnej sytuacji i 
ochrony miejsc pracy.

Or. fr
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Poprawka 37
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. odnotowuje, że UE odgrywa 
kluczową rolę w zakresie ochrony MŚP 
prowadzących działalność transgraniczną 
lub zatrudniających pracowników 
transgranicznych, sezonowych lub 
przygranicznych, oraz wzywa do 
zapewnienia jasnych i przejrzystych 
informacji dostępnych dla przedsiębiorstw 
i pracodawców na temat zasad 
dotyczących tych pracowników i ich praw, 
w tym na portalach internetowych 
stanowiących punkty kompleksowej 
obsługi;

Or. en

Poprawka 38
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. apeluje o europejską strategię 
horyzontalną na rzecz odbudowy MŚP, by 
je wspierać przez ograniczanie 
biurokracji, poprawę dostępu do 
finansowania i wspieranie inwestycji w 
strategiczne łańcuchy wartości, 
przedsiębiorstwa typu start-up i 
mikroprzedsiębiorstwa, zgodnie z 
Europejskim Zielonym Ładem;

Or. en
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Poprawka 39
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego ma 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 
ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 
sytuacji;

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników;

Or. fr

Poprawka 40
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego ma 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 
ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 
sytuacji;

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; podkreśla, że należy znaleźć 
szybkie i zrównoważone porozumienie w 
kwestii przeglądu rozporządzeń nr 
883/2004 i 987/2009 w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, które mają zasadnicze 
znaczenie dla mobilności i ochrony 
pracowników, w szczególności tych 
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znajdujących się w niepewnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 41
Andrea Bocskor

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego ma 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 
ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 
sytuacji;

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że właściwe 
wdrożenie istniejących przepisów 
dotyczących koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego ma zasadnicze 
znaczenie dla mobilności i ochrony 
pracowników, w szczególności tych 
znajdujących się w niepewnej sytuacji, 
oraz uważa, że trwające dyskusje 
dotyczące zmian w rozporządzeniu nr 
883/2004 tylko utrudnią funkcjonowanie 
MŚP i będą źródłem niepewności dla 
pracowników mobilnych;

Or. en

Poprawka 42
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
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gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego ma 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 
ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 
sytuacji;

gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że właściwe 
wdrożenie istniejących przepisów 
dotyczących koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego ma zasadnicze 
znaczenie dla mobilności i ochrony 
pracowników, w szczególności tych 
znajdujących się w niepewnej sytuacji, 
oraz uważa, że trwające dyskusje 
dotyczące zmian w rozporządzeniu nr 
883/2004 tylko utrudnią funkcjonowanie 
MŚP i będą źródłem niepewności dla 
pracowników mobilnych;

Or. en

Poprawka 43
Stefania Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego ma 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 
ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 
sytuacji;

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
planów i inicjatyw dotyczących odbudowy 
przemysłu, a także iść w parze ze środkami 
mającymi na celu ochronę pracowników; 
jest zdania, że wzmocnienie przepisów UE 
dotyczących koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego ma zasadnicze 
znaczenie dla mobilności i ochrony 
pracowników, w szczególności tych 
znajdujących się w niepewnej sytuacji;

Or. it

Poprawka 44
Margarita de la Pisa Carrión
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego ma 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 
ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 
sytuacji;

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP i przedsiębiorczością powinny 
znaleźć się w centrum unijnych planów i 
inicjatyw dotyczących przemysłu i 
ekologicznej odbudowy gospodarki, a 
także iść w parze ze środkami mającymi na 
celu ochronę pracowników i niedawno 
powstałych przedsiębiorstw; jest zdania, że 
wzmocnienie przepisów UE dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego ma zasadnicze znaczenie dla 
mobilności i ochrony pracowników;

Or. en

Poprawka 45
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego ma 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 
ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 
sytuacji;

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnej transformacji cyfrowej oraz 
planów i inicjatyw dotyczących przemysłu 
i ekologicznej odbudowy gospodarki, a 
także jednocześnie iść w parze ze środkami 
mającymi na celu ochronę wszystkich 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji i 
dostosowania systemów zabezpieczenia 
społecznego ma zasadnicze znaczenie dla 
mobilności i ochrony pracowników, w 
szczególności tych znajdujących się w 
niepewnej sytuacji;

Or. el
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Poprawka 46
Romana Tomc

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego ma 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 
ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 
sytuacji;

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że przepisy UE 
dotyczące koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego mają 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 
ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 
sytuacji, a zatem apeluje do wszystkich 
zainteresowanych stron, by jak najszybciej 
przyjęły prawodawstwo w tej dziedzinie;

Or. sl

Poprawka 47
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego ma 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników i wzmocnienie ich praw oraz 
zapewnienie godnych warunków pracy i 
zatrudnienia dla wszystkich; jest zdania, 
że wzmocnienie przepisów UE 
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ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 
sytuacji;

dotyczących koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego ma zasadnicze 
znaczenie dla mobilności i ochrony 
pracowników, w szczególności tych 
znajdujących się w niepewnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 48
José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego ma 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 
ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 
sytuacji;

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw, w 
szczególności tych dotyczących przemysłu 
i ekologicznej odbudowy gospodarki, a 
także iść w parze ze środkami mającymi na 
celu promowanie przedsiębiorczości i 
ochronę pracowników; jest zdania, że 
wzmocnienie przepisów UE dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego ma zasadnicze znaczenie dla 
mobilności i ochrony pracowników, w 
szczególności tych znajdujących się w 
niepewnej sytuacji;

Or. pt

Poprawka 49
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
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przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego ma 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 
ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 
sytuacji;

przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego i 
możliwości przenoszenia uprawnień 
emerytalnych ma zasadnicze znaczenie dla 
sprawiedliwej mobilności i ochrony 
pracowników, w szczególności tych 
znajdujących się w niepewnej sytuacji; 
podkreśla w związku z tym konieczność 
zapewnienia poszanowania zasady 
równego traktowania pracowników oraz 
sprawiedliwych i uczciwych warunków 
pracy dla pracowników mobilnych w Unii;

Or. fr

Poprawka 50
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego ma 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 
ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 
sytuacji;

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego ma 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 
ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 
sytuacji; przypomina, że swobodny 
przepływ pracowników jest podstawową 
wolnością o 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 
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z pandemią COVID-19, należy teraz 
skoncentrować się szczególnie na 
łagodzeniu długofalowych skutków 
kryzysu;

Or. en

Poprawka 51
Radan Kanev

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego ma 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 
ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 
sytuacji;

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego ma 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 
ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 
sytuacji;

podkreśla, że należy dostosować i 
zmodernizować rozporządzenia dotyczące 
pracy ze względu na nowe warunki 
nowoczesnej gospodarki, które to 
działania powinien koordynować 
Europejski Urząd ds. Pracy; podkreśla, że 
potrzebne są skoordynowane metody i 
protokoły kontroli warunków pracy w 
całej Unii, które powinien koordynować 
Europejski Urząd ds. Pracy;

Or. en

Poprawka 52
Petra De Sutter
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego ma 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 
ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 
sytuacji;

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego ma 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 
ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 
sytuacji; domaga się, by działania 
związane z MŚP były uzależnione od 
oferowania miejsc pracy wysokiej jakości; 
przypomina, że należy przeciwdziałać 
zjawiskom pracy nierejestrowanej i 
gospodarki nieformalnej, by wspierać te 
MŚP, które przestrzegają przepisów;

Or. en

Poprawka 53
Jeroen Lenaers

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego ma 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 
ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 

3. podkreśla, że działania związane z 
MŚP powinny znaleźć się w centrum 
unijnych planów i inicjatyw dotyczących 
przemysłu i ekologicznej odbudowy 
gospodarki, a także iść w parze ze 
środkami mającymi na celu ochronę 
pracowników; jest zdania, że wzmocnienie 
przepisów UE dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego ma 
zasadnicze znaczenie dla mobilności i 
ochrony pracowników, w szczególności 
tych znajdujących się w niepewnej 
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sytuacji; sytuacji; podkreśla, że dobra koordynacja 
między państwami członkowskimi i 
regionami ma kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia, by MŚP i osoby 
samozatrudnione prowadzące działalność 
transgraniczną były chronione przez 
krajowe programy i działania;

Or. en

Poprawka 54
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. 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 
zagrożone przedsiębiorstwa i pomagać im 
uniknąć niewypłacalności; sądzi, że mając 
to na uwadze należy przekierować 
finansowanie i programy europejskie;

Or. en

Poprawka 55
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że kobiety nadal są 
niedostatecznie reprezentowane, jeśli 
chodzi o poziom zatrudnienia, oraz na 
stanowiskach kierowniczych1a, i z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
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Komisji Europejskiej skoncentrowane 
szczególnie na wzmacnianiu pozycji 
kobiet i poprawie równowagi płci w 
europejskim ekosystemie MŚP;
__________________
1a The Missing Entrepreneurs 2019, 
Policies for inclusive entrepreneurship 
[Brakujący przedsiębiorcy 2019. Polityki 
na rzecz przedsiębiorczości sprzyjającej 
włączeniu społecznemu], OECD, 
https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/d23b6508-
en/index.html?itemId=/content/componen
t/d23b6508-en 

Or. en

Poprawka 56
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę, że związki 
zawodowe, reprezentacja pracowników 
oraz dialog społeczny i rokowania 
zbiorowe nie są tak powszechne w MŚP, 
jak ma to miejsce w większych 
przedsiębiorstwach, choć są w tym 
zakresie duże różnice między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 57
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson
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Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. apeluje do Komisji o zapewnienie, 
by pracownicy mieli prawo do informacji, 
konsultacji i uczestnictwa, oraz o 
włączenie tej zasady również do strategii 
MŚP; podkreśla, jak 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 w celu rozszerzenia zasięgu 
rokowań zbiorowych i podjęcia środków 
promujących dużą liczebność związków 
zawodowych i organizacji pracodawców w 
kontekście nowej strategii MŚP;

Or. en

Poprawka 58
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. 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) dotyczące 
dostosowania środowiska pracy i ochrony 
pracowników w związku z pandemią 
COVID-19; uważa, że takie wytyczne 
powinny być nadal dopracowywane, aby 
zapewnić skoordynowaną i skuteczną 
reakcję w przypadku wystąpienia w 
przyszłości transgranicznych zagrożeń 

4. wzywa do systematycznego 
stosowania środków w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; uważa, że 
takie wytyczne powinny być nadal 
dopracowywane, aby zapewnić 
skoordynowaną i skuteczną reakcję w 
przypadku wystąpienia w przyszłości 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
publicznego;
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zdrowia publicznego;

Or. fr

Poprawka 59
Petra De Sutter

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. 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) dotyczące 
dostosowania środowiska pracy i ochrony 
pracowników w związku z pandemią 
COVID-19; uważa, że takie wytyczne 
powinny być nadal dopracowywane, aby 
zapewnić skoordynowaną i skuteczną 
reakcję w przypadku wystąpienia w 
przyszłości transgranicznych zagrożeń 
zdrowia publicznego;

4. 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 dotyczące dostosowania 
środowiska pracy i ochrony pracowników 
w związku z pandemią COVID-19; uważa, 
że takie wytyczne, w tym pisemne 
instrukcje, powinny być nadal 
dopracowywane i przekazywane wszystkim 
narażonym pracownikom, aby zapewnić 
skoordynowaną i skuteczną reakcję w 
przypadku wystąpienia w przyszłości 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
publicznego;

Or. en

Poprawka 60
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do systematycznego 
stosowania środków w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy i z 

4. wzywa do systematycznego 
stosowania środków w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy i z 
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zadowoleniem przyjmuje wytyczne 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i 
Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) dotyczące 
dostosowania środowiska pracy i ochrony 
pracowników w związku z pandemią 
COVID-19; uważa, że takie wytyczne 
powinny być nadal dopracowywane, aby 
zapewnić skoordynowaną i skuteczną 
reakcję w przypadku wystąpienia w 
przyszłości transgranicznych zagrożeń 
zdrowia publicznego;

zadowoleniem przyjmuje wytyczne 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i 
Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) dotyczące 
dostosowania środowiska pracy i ochrony 
pracowników w związku z pandemią 
COVID-19; uważa, że takie wytyczne 
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;

Or. en

Poprawka 61
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. 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) dotyczące 
dostosowania środowiska pracy i ochrony 
pracowników w związku z pandemią 
COVID-19; uważa, że takie wytyczne 
powinny być nadal dopracowywane, aby 
zapewnić skoordynowaną i skuteczną 
reakcję w przypadku wystąpienia w 
przyszłości transgranicznych zagrożeń 
zdrowia publicznego;

4. 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) dotyczące 
dostosowania środowiska pracy i ochrony 
pracowników w związku z pandemią 
COVID-19; uważa, że takie wytyczne 
powinny być nadal dopracowywane, aby 
zapewnić skoordynowaną i skuteczną 
reakcję w przypadku wystąpienia w 
przyszłości transgranicznych zagrożeń 
zdrowia publicznego; podkreśla, że 
konieczne jest zapewnienie skutecznego i 
szybkiego wprowadzenia w życie zasad 
reżimu sanitarnego oraz ich 
przestrzegania przez pracowników 
różnych branż zawodowych, w 
szczególności za pomocą szkoleń w 
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miejscu pracy;

Or. fr

Poprawka 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. 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) dotyczące 
dostosowania środowiska pracy i ochrony 
pracowników w związku z pandemią 
COVID-19; uważa, że takie wytyczne 
powinny być nadal dopracowywane, aby 
zapewnić skoordynowaną i skuteczną 
reakcję w przypadku wystąpienia w 
przyszłości transgranicznych zagrożeń 
zdrowia publicznego;

4. 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) dotyczące 
dostosowania środowiska pracy i ochrony 
pracowników w związku z pandemią 
COVID-19; uważa, że takie wytyczne 
powinny być nadal dopracowywane, aby 
zapewnić skoordynowaną i skuteczną 
reakcję w przypadku wystąpienia w 
przyszłości transgranicznych zagrożeń 
zdrowia publicznego; zachęca państwa 
członkowskie do zwiększania świadomości 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz podjęcia wszelkich działań w 
celu zapewnienia pracownikom 
bezpieczeństwa i zdrowia, w tym, w 
stosownych przypadkach, przez 
wzmocnienie inspekcji;

Or. en

Poprawka 63
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. 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) dotyczące 
dostosowania środowiska pracy i ochrony 
pracowników w związku z pandemią 
COVID-19; uważa, że takie wytyczne 
powinny być nadal dopracowywane, aby 
zapewnić skoordynowaną i skuteczną 
reakcję w przypadku wystąpienia w 
przyszłości transgranicznych zagrożeń 
zdrowia publicznego;

4. 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) dotyczące 
dostosowania środowiska pracy i ochrony 
pracowników w związku z pandemią 
COVID-19; uważa, że takie wytyczne 
powinny być nadal dopracowywane, aby 
zapewnić skoordynowaną i skuteczną 
reakcję w przypadku wystąpienia w 
przyszłości transgranicznych zagrożeń 
zdrowia publicznego; apeluje do Komisji, 
by oprócz wprowadzenia nowej strategii 
ramowej w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, która obejmuje cel 
ograniczenia do zera zgonów związanych 
z pracą, dokonała przeglądu dyrektywy w 
sprawie bezpieczeństwa i zdrowia w 
miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 64
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. 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) dotyczące 
dostosowania środowiska pracy i ochrony 
pracowników w związku z pandemią 
COVID-19; uważa, że takie wytyczne 
powinny być nadal dopracowywane, aby 
zapewnić skoordynowaną i skuteczną 
reakcję w przypadku wystąpienia w 

4. 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) dotyczące 
dostosowania środowiska pracy i ochrony 
pracowników w związku z pandemią 
COVID-19; uważa, że takie wytyczne 
powinny być nadal dopracowywane, aby 
zapewnić skoordynowaną i skuteczną 
reakcję w przypadku wystąpienia w 
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przyszłości transgranicznych zagrożeń 
zdrowia publicznego;

przyszłości transgranicznych zagrożeń 
zdrowia publicznego; podkreśla znaczenie 
podjęcia odpowiednich środków, by 
wspierać MŚP w opracowywaniu planów 
prac z poszanowaniem zasad 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 65
José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. 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) dotyczące 
dostosowania środowiska pracy i ochrony 
pracowników w związku z pandemią 
COVID-19; uważa, że takie wytyczne 
powinny być nadal dopracowywane, aby 
zapewnić skoordynowaną i skuteczną 
reakcję w przypadku wystąpienia w 
przyszłości transgranicznych zagrożeń 
zdrowia publicznego;

4. 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) dotyczące 
dostosowania środowiska pracy i ochrony 
pracowników w związku z pandemią 
COVID-19; uważa, że takie wytyczne 
powinny być nadal dopracowywane, aby 
zapewnić skoordynowaną i skuteczną 
reakcję w przypadku wystąpienia w 
przyszłości transgranicznych zagrożeń 
zdrowia publicznego; ponadto jest zdania, 
że MŚP zatrudniające pracowników 
sezonowych i transgranicznych zasługują 
na szczególną ochronę;

Or. pt

Poprawka 66
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. uznaje szczególną sytuację MŚP 
dotyczącą wprowadzania środków 
prawnych odnoszących się do 
bezpieczeństwa i zdrowia na poziomie 
przedsiębiorstwa; podkreśla, że 
podnoszenie świadomości, wymiana 
dobrych praktyk, konsultacje, przyjazne 
dla użytkownika przewodniki i platformy 
internetowe odgrywają kluczową rolę w 
odniesieniu do wspierania MŚP w 
przestrzeganiu wymogów regulacyjnych; z 
zadowoleniem przyjmuje powstanie 
interaktywnego narzędzia online oceny 
ryzyka (OiRA) UE-OSHA oraz innych 
internetowych narzędzi w państwach 
członkowskich mających na celu 
propagowanie przestrzegania przepisów i 
kultury prewencji, w szczególności w 
mikro- i małych przedsiębiorstwach;

Or. en

Poprawka 67
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. 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 lub umowy, na 
podstawie której wykonują pracę;

Or. en
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Poprawka 68
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że zmniejszenie obciążeń 
regulacyjnych i uproszczenie zasad 
dotyczących dostępu MŚP i osób 
samozatrudnionych do finansowania 
powinny stanowić podstawę przyszłej 
strategii dla europejskich MŚP i 
przyczyniłyby się w zasadniczy sposób do 
szybkiej odbudowy gospodarki;

5. uważa, że regularna ocena 
wymogów administracyjnych i zasad 
dotyczących dostępu MŚP i osób 
samozatrudnionych do finansowania 
stanowią podstawę nowej europejskiej 
strategii MŚP w kontekście wspierania 
szybkiej odbudowy gospodarki; podkreśla, 
że najlepszym sposobem na osiągnięcie 
wydajności i stabilności ram prawnych 
jest stałe zaangażowanie partnerów 
społecznych w proces podejmowania 
decyzji;

Or. en

Poprawka 69
Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że zmniejszenie obciążeń 
regulacyjnych i uproszczenie zasad 
dotyczących dostępu MŚP i osób 
samozatrudnionych do finansowania 
powinny stanowić podstawę przyszłej 
strategii dla europejskich MŚP i 
przyczyniłyby się w zasadniczy sposób do 
szybkiej odbudowy gospodarki;

5. uważa, że uproszczenie zasad 
dotyczących dostępu MŚP i osób 
rzeczywiście samozatrudnionych do 
wsparcia finansowego, wraz z 
towarzyszącymi mu ekologicznymi i 
społecznymi zasadami warunkowości, 
powinno stanowić, wraz ze 
sprawiedliwymi i równymi warunkami 
pracy, podstawę przyszłej strategii dla 
europejskich MŚP i przyczyniłoby się w 
zasadniczy sposób do przyspieszenia 
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sprawiedliwej i trwałej odbudowy 
gospodarki;

Or. fr

Poprawka 70
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że zmniejszenie obciążeń 
regulacyjnych i uproszczenie zasad 
dotyczących dostępu MŚP i osób 
samozatrudnionych do finansowania 
powinny stanowić podstawę przyszłej 
strategii dla europejskich MŚP i 
przyczyniłyby się w zasadniczy sposób do 
szybkiej odbudowy gospodarki;

5. uważa, że zmniejszenie obciążeń 
regulacyjnych i uproszczenie zasad 
dotyczących dostępu do finansowania dla 
osób samozatrudnionych oraz 
przedsiębiorstw typu start-up, na przykład 
w formie nagród, mikrofinansowania i 
finansowania społecznościowego, a także 
dla MŚP, powinny stanowić podstawę 
przyszłej strategii przedsiębiorczości 
europejskiej i przyczyniłyby się w 
zasadniczy sposób do szybkiej odbudowy 
gospodarki;

Or. en

Poprawka 71
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że zmniejszenie obciążeń 
regulacyjnych i uproszczenie zasad 
dotyczących dostępu MŚP i osób 
samozatrudnionych do finansowania 
powinny stanowić podstawę przyszłej 
strategii dla europejskich MŚP i 
przyczyniłyby się w zasadniczy sposób do 
szybkiej odbudowy gospodarki;

5. uważa, że zmniejszenie obciążeń 
regulacyjnych i uproszczenie zasad 
dotyczących dostępu MŚP i osób 
samozatrudnionych do finansowania 
powinny stanowić podstawę przyszłej 
strategii dla europejskich MŚP i 
przyczyniłyby się w zasadniczy sposób do 
szybkiej odbudowy gospodarki i tworzenia 
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większej liczby miejsc pracy;

Or. el

Poprawka 72
José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że zmniejszenie obciążeń 
regulacyjnych i uproszczenie zasad 
dotyczących dostępu MŚP i osób 
samozatrudnionych do finansowania 
powinny stanowić podstawę przyszłej 
strategii dla europejskich MŚP i 
przyczyniłyby się w zasadniczy sposób do 
szybkiej odbudowy gospodarki;

5. uważa, że zmniejszenie obciążeń 
regulacyjnych i uproszczenie procedur 
dostępu MŚP i osób samozatrudnionych do 
finansowania powinny stanowić podstawę 
przyszłej strategii dla europejskich MŚP i 
przyczyniłyby się w zasadniczy sposób do 
szybkiej odbudowy gospodarki; 
przypomina w tym kontekście, jak ważna 
jest pomoc techniczna dla MŚP i osób 
samozatrudnionych, w szczególności na 
początkowym etapie wdrażania funduszy i 
programów europejskich;

Or. pt

Poprawka 73
Petra De Sutter

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że zmniejszenie obciążeń 
regulacyjnych i uproszczenie zasad 
dotyczących dostępu MŚP i osób 
samozatrudnionych do finansowania 
powinny stanowić podstawę przyszłej 
strategii dla europejskich MŚP i 
przyczyniłyby się w zasadniczy sposób do 
szybkiej odbudowy gospodarki;

5. uważa, że zmniejszenie 
niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych i uproszczenie zasad 
dotyczących dostępu MŚP i osób 
samozatrudnionych do finansowania 
powinny stanowić podstawę przyszłej 
strategii dla europejskich MŚP i 
przyczyniłyby się w zasadniczy sposób do 
szybkiej odbudowy gospodarki; 
przypomina, że prawo pracy i jego 
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wdrażanie nie stanowią obciążenia 
regulacyjnego;

Or. en

Poprawka 74
Krzysztof Hetman

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że zmniejszenie obciążeń 
regulacyjnych i uproszczenie zasad 
dotyczących dostępu MŚP i osób 
samozatrudnionych do finansowania 
powinny stanowić podstawę przyszłej 
strategii dla europejskich MŚP i 
przyczyniłyby się w zasadniczy sposób do 
szybkiej odbudowy gospodarki;

5. uważa, że zmniejszenie obciążeń 
regulacyjnych i uproszczenie zasad 
dotyczących dostępu MŚP i osób 
samozatrudnionych do finansowania 
powinny stanowić podstawę przyszłej 
strategii dla europejskich MŚP i 
przyczyniłyby się w zasadniczy sposób do 
szybkiej odbudowy gospodarki; wzywa w 
tym kontekście do ograniczenia 
nadmiernie rygorystycznego wdrażania 
przepisów unijnych w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 75
Stefania Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że zmniejszenie obciążeń 
regulacyjnych i uproszczenie zasad 
dotyczących dostępu MŚP i osób 
samozatrudnionych do finansowania 
powinny stanowić podstawę przyszłej 
strategii dla europejskich MŚP i 
przyczyniłyby się w zasadniczy sposób do 
szybkiej odbudowy gospodarki;

5. uważa, że zmniejszenie obciążeń 
regulacyjnych i uproszczenie zasad 
dotyczących dostępu MŚP i osób 
samozatrudnionych do finansowania 
powinny stanowić podstawę przyszłej 
strategii dla europejskich MŚP i 
przyczyniłyby się w zasadniczy sposób do 
szybkiej odbudowy gospodarki; zauważa, 
że instrumenty dostępu do kredytów i 
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funduszy europejskich powinny być 
łatwiej dostępne dla małych i średnich 
przedsiębiorców dzięki specjalnym 
punktom uruchamianym na szczeblu 
regionalnym;

Or. it

Poprawka 76
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że zmniejszenie obciążeń 
regulacyjnych i uproszczenie zasad 
dotyczących dostępu MŚP i osób 
samozatrudnionych do finansowania 
powinny stanowić podstawę przyszłej 
strategii dla europejskich MŚP i 
przyczyniłyby się w zasadniczy sposób do 
szybkiej odbudowy gospodarki;

5. uważa, że zmniejszenie obciążeń 
regulacyjnych i uproszczenie zasad 
dotyczących dostępu MŚP i osób 
samozatrudnionych do finansowania 
powinny stanowić podstawę przyszłej 
strategii dla europejskich MŚP i 
przyczyniłyby się w zasadniczy sposób do 
szybkiej odbudowy gospodarki; apeluje 
zatem o szybkie wdrożenie patentu 
europejskiego w celu promowania 
potencjału innowacyjności MŚP;

Or. en

Poprawka 77
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by pilnie wsparły 
przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, 
przez ograniczenie niepotrzebnych 
obciążeń administracyjnych i ułatwienie 
dostępu do płynności; z zadowoleniem 
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przyjmuje w tym kontekście tymczasową 
inicjatywę SURE zaproponowaną przez 
Komisję; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
alternatywne możliwości finansowania, 
takie jak spółdzielnie kredytowe lub 
inwestorzy private equity, były dostępne 
dla MŚP; apeluje o utworzenie w ramach 
planu odbudowy programów budowania 
zdolności mających na celu pomoc MŚP, 
a w szczególności 
mikroprzedsiębiorstwom, by mogły one 
dostosować swoją działalność do rynków 
dotkniętych wpływem COVID-19;

Or. en

Poprawka 78
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, jak ważna dla MŚP jest 
realizacja transformacji cyfrowej oraz 
uwzględnienie możliwości zatrudnienia i 
powiązanych z tym korzyści, takich jak 
elastyczne modele organizacji pracy, 
zwiększanie możliwości dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz większa 
równowaga między życiem zawodowym a 
prywatnym; wzywa Komisję Europejską, 
by przedstawiła europejską agendę 
telepracy w celu opracowania ram 
legislacyjnych określających jasne normy 
minimalne i warunki pracy zdalnej w 
całej UE, wspierając jednocześnie 
produktywność i konkurencyjność 
europejskich MŚP;

Or. en
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Poprawka 79
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. 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 przestrzegające 
prawa MŚP;

Or. en

Poprawka 80
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. odnotowuje kluczową rolę, którą 
MŚP i inwestycje wywierające wpływ 
społeczny mogą odegrać w budowaniu 
dostępu do rynku pracy dla osób z 
niepełnosprawnościami i wrażliwych 
mniejszości i tworzeniu dla nich szans na 
tym rynku, oraz apeluje o zwiększenie 
wsparcia dla tych przedsiębiorstw, które 
oferują zatrudnienie socjalne i zwiększają 
wpływ społeczny w swoich 
społecznościach dzięki oferowaniu dóbr 
lub świadczeniu usług społecznych bądź 
tworzeniu społecznych łańcuchów 



AM\1209858PL.docx 51/85 PE655.633v01-00

PL

wartości;

Or. en

Poprawka 81
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
strategia Komisji w sprawie MŚP odnosi 
się do prac nad uproszczeniami jako 
jednej z trzech podstaw prac UE w 
dziedzinie MŚP; uważa, że ograniczenie 
biurokracji stanowi istotny warunek 
umożliwiający odbudowę gospodarki, 
innowacyjność i transformację w 
kierunku m.in. produkcji przyjaznej 
klimatowi, a także warunek 
konkurencyjności przedsiębiorstw UE;

Or. en

Poprawka 82
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje o zniesienie zasad oraz 
nadanie priorytetu skutecznemu 
przywracaniu działalności gospodarczej, a 
także podkreśla, że kluczowe znaczenie 
ma postawienie MŚP w centrum 
jednolitego rynku „po kryzysie”; 
proponuje, by przedstawić plan spójności 
jednolitego rynku, który skoncentruje się 
na ułatwieniu MŚP dostępu do rynku i 
finansowania;
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Or. en

Poprawka 83
Radan Kanev

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że należy bardziej 
uprościć zasady dostępu do jednolitego 
rynku dla MŚP i osób 
samozatrudnionych, a także nadal 
promować mobilność pracowników na 
prostych, możliwych do spełnienia przez 
MŚP zasadach, lecz należy uniknąć 
jakichkolwiek form naruszania praw 
pracowników i pogarszania warunków 
pracy;

Or. en

Poprawka 84
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wyraża zaniepokojenie nowym 
wnioskiem Komisji w sprawie 
zharmonizowanych norm oraz ich 
rosnącym udziałem w dobrowolnym 
systemie produkcji norm technicznych; 
podkreśla, że ogranicza to możliwości 
dostosowywania europejskich ram 
legislacyjnych do osiągnięć 
technologicznych wkraczających na 
rynek, co z kolei podkopuje szanse Europy 
na wywieranie wpływu na kwestie 
techniczne w normach 
międzynarodowych, co skutkuje 
osłabieniem konkurencyjności 
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europejskiego przemysłu i MŚP;

Or. en

Poprawka 85
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. uważa, że cyfryzacja oferuje MŚP 
mnóstwo możliwości i może znacznie 
poprawić ich produktywność, zarządzanie 
przedsiębiorstwem i odporność; sądzi, że 
potrzebny jest ambitny harmonogram 
harmonizacji cyfrowych aspektów 
jednolitego rynku oraz wspierania 
rozwiązań administracji elektronicznej; 
apeluje o normalizację i cyfryzację 
procedur i formularzy, co długofalowo 
pomoże MŚP;

Or. en

Poprawka 86
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. przypomina, że politykę 
konkurencji egzekwuje się na szczeblu 
Unii; podkreśla, że nieuczciwa 
konkurencja na jednolitym rynku szkodzi 
przedsiębiorstwom przestrzegającym 
przepisów, a w szczególności MŚP; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, by 
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podjęły zdecydowane działania w celu 
wyeliminowania nieuczciwej konkurencji, 
opartej na przykład na uchylaniu się od 
stosowania przepisów socjalnych, 
podatkowych i prawa pracy;

Or. en

Poprawka 87
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. 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, że Parlament 
odrzucił w tym zakresie kontrowersyjny 
wniosek Komisji w sprawie europejskiej e-
karty usług;

Or. en

Poprawka 88
Stefania Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej 
przez inwestycje w sztuczną inteligencję 

6. podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
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oraz inicjatywy na rzecz 
przekwalifikowania i podnoszenia 
kwalifikacji w celu promowania 
umiejętności cyfrowych, nabywania 
zaawansowanych umiejętności cyfrowych 
i nowych umiejętności z myślą o nowych 
zawodach i sektorach, które pojawią się w 
wyniku przejścia na zrównoważoną 
gospodarkę bezemisyjną; podkreśla 
potrzebę przyjęcia perspektywicznego 
podejścia do kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz umiejętności, w 
szczególności umiejętności cyfrowych; 
podkreśla w pierwszej kolejności potrzebę 
zaradzenia niedopasowaniu umiejętności i 
kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

Or. it

Poprawka 89
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej 
przez inwestycje w sztuczną inteligencję 
oraz inicjatywy na rzecz 
przekwalifikowania i podnoszenia 
kwalifikacji w celu promowania 
umiejętności cyfrowych, nabywania 
zaawansowanych umiejętności cyfrowych i 
nowych umiejętności z myślą o nowych 
zawodach i sektorach, które pojawią się w 
wyniku przejścia na zrównoważoną 
gospodarkę bezemisyjną; podkreśla 
potrzebę przyjęcia perspektywicznego 
podejścia do kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz umiejętności, w 
szczególności umiejętności cyfrowych; 
podkreśla w pierwszej kolejności potrzebę 
zaradzenia niedopasowaniu umiejętności i 
kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

6. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania sztucznej inteligencji oraz 
inicjatyw na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę; podkreśla 
potrzebę przyjęcia perspektywicznego 
podejścia do kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz umiejętności, w 
szczególności umiejętności cyfrowych; 
podkreśla w pierwszej kolejności potrzebę 
zaradzenia niedopasowaniu umiejętności i 
kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.
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Or. fr

Poprawka 90
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

6. wzywa UE do spójnego i 
elastycznego wspierania transformacji 
cyfrowej i ekologicznej przez inwestycje w 
sztuczną inteligencję oraz inicjatywy na 
rzecz przekwalifikowania i podnoszenia 
kwalifikacji w celu promowania 
umiejętności cyfrowych, nabywania 
zaawansowanych umiejętności cyfrowych i 
nowych umiejętności z myślą o nowych 
zawodach i sektorach; podkreśla potrzebę 
przyjęcia perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

Or. en

Poprawka 91
Romana Tomc

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
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promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę modernizacji systemu 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności zawodowych, w 
szczególności umiejętności cyfrowych; 
podkreśla w pierwszej kolejności potrzebę 
zaradzenia niedopasowaniu umiejętności i 
kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

Or. sl

Poprawka 92
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

6. wzywa UE do wspierania 
inteligentnej transformacji przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

Or. en
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Poprawka 93
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i kwalifikacji z myślą o 
przyszłych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
kwalifikacji, w szczególności umiejętności 
cyfrowych; podkreśla w pierwszej 
kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy; uważa, że w 
przypadku rekrutacji wykwalifikowanych 
pracowników ważnym aspektem 
zapewniającym przewagę konkurencyjną 
jest wizerunek MŚP jako atrakcyjnego 
pracodawcy gwarantującego dobre 
warunki pracy i zatrudnienia; podkreśla 
znaczenie szkolenia i kształcenia w 
miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 94
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach, sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną, 
oraz tworzeniu infrastruktury, która jest w 
stanie wspierać nową falę powrotów na 
obszary wiejskie; podkreśla potrzebę 
przyjęcia perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

Or. en

Poprawka 95
Radan Kanev

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
skoncentrowane na nabywaniu 
zaawansowanych umiejętności cyfrowych 
w MŚP, i nowych umiejętności z myślą o 
nowych zawodach i sektorach, które 
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zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

Or. en

Poprawka 96
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną i sprawiedliwą gospodarkę 
bezemisyjną; podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

Or. el

Poprawka 97
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę neutralną dla 
klimatu; podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy; podkreśla, że 
kształcenie i szkolenie w zakresie 
przedsiębiorczości, które zwiększają 
wiedzę i umiejętności biznesowe, 
odgrywają kluczową rolę w 
dostosowywaniu MŚP do jednolitego 
rynku;

Or. en

Poprawka 98
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję 
ukierunkowaną na człowieka i opartą na 
godności oraz inicjatywy na rzecz 
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promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

przekwalifikowania i podnoszenia 
kwalifikacji w celu promowania 
umiejętności cyfrowych, nabywania 
zaawansowanych umiejętności cyfrowych i 
nowych umiejętności z myślą o nowych 
zawodach i sektorach, które pojawią się w 
wyniku przejścia na zrównoważoną 
gospodarkę bezemisyjną; podkreśla 
potrzebę przyjęcia perspektywicznego 
podejścia do kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz umiejętności, w 
szczególności umiejętności cyfrowych; 
podkreśla w pierwszej kolejności potrzebę 
zaradzenia niedopasowaniu umiejętności i 
kwalifikacji do potrzeb rynku pracy; 
podkreśla, że należy zwiększać 
świadomość na temat dużego potencjału 
rozwiązań opartych na sztucznej 
inteligencji, by zapewnić zaufanie 
obywateli; podkreśla, że potrzebne są 
badania dotyczące zmian społecznych 
wywołanych przez sztuczną inteligencję;

Or. en

Poprawka 99
Jeroen Lenaers

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
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umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy; podkreśla w tym 
kontekście, że niedopasowanie 
umiejętności i kwalifikacji można 
pokonać, lepiej wykorzystując 
transgraniczny rynek pracy;

Or. en

Poprawka 100
Krzysztof Hetman

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy; apeluje o jak 
najlepsze wykorzystanie Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus do stawiania 
czoła tym wyzwaniom;

Or. en
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Poprawka 101
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz uczenia się przez całe 
życie, przekwalifikowania i podnoszenia 
kwalifikacji w celu promowania 
umiejętności cyfrowych, nabywania 
zaawansowanych umiejętności cyfrowych, 
ludzkich i społecznych i nowych 
umiejętności z myślą o nowych zawodach i 
sektorach, które pojawią się w wyniku 
przejścia na zrównoważoną gospodarkę 
bezemisyjną; podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb; wzywa w związku z tym 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania, wzmacniania i wspierania 
przygotowania zawodowego w celu 
ułatwienia trwałej integracji młodych 
ludzi na rynku pracy;

Or. fr

Poprawka 102
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 

6. podkreśla, że zaawansowane, 
przełomowe technologie, takie jak 
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inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

łańcuch bloków, sztuczna inteligencja 
(AI) i przetwarzanie w chmurze oraz 
obliczenia wielkiej skali (HPC), mogą 
radykalnie zwiększyć konkurencyjność 
MŚP; wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

Or. en

Poprawka 103
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 

6. wzywa UE do wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej przez 
inwestycje w sztuczną inteligencję oraz 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji w celu 
promowania umiejętności cyfrowych, 
nabywania zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i nowych umiejętności z myślą 
o nowych zawodach i sektorach, które 
pojawią się w wyniku przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną; 
podkreśla potrzebę przyjęcia 
perspektywicznego podejścia do 
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kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy.

kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia 
niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy; podkreśla, jak 
ważne jest, by cyfrowej transformacji, 
szczególnie MŚP, towarzyszyły inwestycje 
niematerialne oraz wzmocnienie 
cyberbezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 104
Stefania Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że MŚP są sercem 
europejskiej struktury przemysłowej, a 
zatem są niezbędne w łańcuchu 
produkcyjnym dużych przedsiębiorstw; w 
związku z tym uważa, że MŚP odgrywają 
kluczową rolę w zapewnianiu 
zatrudnienia w UE, dlatego też uznaje 
znaczenie ścisłej współpracy między 
państwami członkowskimi 
ukierunkowanej na ułatwienie stosowania 
odliczeń podatkowych sprzyjających 
zatrudnieniu;

Or. it

Poprawka 105
Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że wiele dużych firm, 
w tym GAFAM (Google, Amazon, 
Facebook, Apple i Microsoft), przemysł 
farmaceutyczny i wielkopowierzchniowe 
obiekty handlowe, skorzystało na kryzysie 
związanym z COVID-19, osiągając 
nadzwyczajne zyski; podkreśla 
konieczność solidarnego wkładu ze strony 
tych dużych przedsiębiorstw na rzecz MŚP 
znajdujących się w trudnej sytuacji; 
nalega na konieczność położenia kresu 
opóźnieniom w płatnościach 
dokonywanych przez duże 
przedsiębiorstwa na rzecz MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw w celu uniknięcia 
utraty płynności finansowej, która zagraża 
miejscom pracy; wzywa do nałożenia na 
spółki giełdowe obowiązku publikowania 
informacji o wysokości zadłużenia, jakie 
posiadają one względem swoich 
dostawców z sektora MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw, oraz o średniej 
liczbie dni zwłoki w płatnościach; popiera 
utworzenie automatycznego systemu 
naliczania odsetek karnych za każdy dzień 
zwłoki.

Or. fr

Poprawka 106
Jeroen Lenaers

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że wystąpienie 
Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Europejskiej wpłynęło negatywnie na 
MŚP w UE, szczególnie te mające relacje 
biznesowe ze Zjednoczonym Królestwem; 
podkreśla, że w nowym partnerstwie ze 
Zjednoczonym Królestwem należy zwrócić 
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szczególną uwagę na specyficzną sytuację 
MŚP, oraz apeluje do UE i Zjednoczonego 
Królestwa, by pracowały nad 
uproszczeniem wymogów i formalności 
dotyczących procedur celnych dla MŚP, 
by uniknąć wszelkich dodatkowych 
obciążeń administracyjnych, oraz zachęca 
strony do ustanowienia punktów 
kontaktowych dla MŚP.

Or. en

Poprawka 107
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że nowa strategia dla 
europejskich MŚP może przynieść 
pomyślne skutki jedynie dzięki 
zintegrowanemu planowaniu 
strategicznemu, łącząc zasoby podmiotów 
europejskich, instytucji regionalnych i 
lokalnych, klastrów przemysłowych, 
partnerów społecznych, uniwersytetów i 
grup badawczych; podkreśla w tym 
kontekście znaczenie struktur wsparcia, 
takich jak sieci MŚP, punkty 
kompleksowej obsługi, agencje rozwoju 
regionalnego, klastry innowacji i 
doradztwo dla przedsiębiorstw typu start-
up, w tworzeniu lokalnych i regionalnych 
łańcuchów wartości;

Or. en

Poprawka 108
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. apeluje do Komisji, by dopilnowała 
komplementarności między celami 
strategii dla europejskich MŚP, nowego 
planu działania UE dotyczącego 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
zaktualizowanego europejskiego 
programu na rzecz umiejętności oraz 
europejskiej strategii przemysłowej, by 
zabezpieczyć utrzymanie i rozwój MŚP 
podczas kryzysu związanego z COVID-19, 
a tym samym przeciwdziałać rosnącym 
stopom bezrobocia, w szczególności w 
poważnie dotkniętych sektorach, takich 
jak turystyka i sektor hotelarsko-
gastronomiczny;

Or. en

Poprawka 109
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. 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;

Or. en

Poprawka 110
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli



PE655.633v01-00 70/85 AM\1209858PL.docx

PL

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. odnotowuje, że konieczne jest 
wypracowywanie konkretnych 
umiejętności i kompetencji na wczesnym 
etapie w europejskim systemie edukacji, 
by wspierać przedsiębiorcze podejście 
wśród młodzieży i dalszy rozwój nowych 
MŚP; apeluje o przeznaczenie 
dodatkowych zasobów na promowanie 
szkoleń dotyczących przedsiębiorczości 
oraz zachęca państwa członkowskie do 
dopilnowania, by krajowe systemy 
kształcenia dążyły do wyposażenia 
młodych absolwentów w umiejętności 
tworzenia przedsiębiorstw i zarządzania;

Or. en

Poprawka 111
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że unijni przedsiębiorcy 
znajdą się w samym centrum procesu 
odbudowy, oraz podkreśla, że promowanie 
przedsiębiorczości istotnie napędza 
włączenie społeczne oraz inteligentny, 
zrównoważony i sprzyjający włączeniu 
społecznemu wzrost gospodarczy, a także 
konkurencyjność; apeluje do Komisji i 
państw członkowskich, by wspierały 
rozwój przedsiębiorczości i umiejętności 
przedsiębiorczych oraz ułatwiały 
tworzenie nowych modeli biznesowych 
wśród MŚP;

Or. en
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Poprawka 112
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że wsparcie dla firm będzie 
kluczowe dla stawienia czoła potrzebom 
we wszystkich sektorach działalności, a 
większego niż kiedykolwiek wsparcia będą 
potrzebowały tradycyjne MŚP, wraz z tymi 
bardziej innowacyjnymi; podkreśla, że 
potrzebna jest uczciwa konkurencja dla 
MŚP w środowisku internetowym, w 
szczególności w ramach przyszłego aktu 
prawnego o usługach cyfrowych;

Or. en

Poprawka 113
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa Komisję, by zaproponowała 
dyrektywę w sprawie godnych warunków 
pracy i zatrudnienia w gospodarce 
cyfrowej, która obejmie telepracę;

Or. en

Poprawka 114
Sara Skyttedal
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że zbyt szczegółowe 
prawodawstwo w dziedzinach takich jak 
sztuczna inteligencja i 
cyberbezpieczeństwo wiąże się z 
zagrożeniem w postaci nadmiaru 
zwiększającego biurokrację i 
skomplikowanego prawodawstwa dla 
MŚP działających na jednolitym rynku; 
apeluje o zmianę podejścia w kierunku 
neutralnych technologicznie ram 
legislacyjnych opartych na zasadach, 
które będą wspierać rozwój rynku;

Or. en

Poprawka 115
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do sprzyjania 
przedsiębiorczości kobiet i do jej 
wspierania, w szczególności przez 
ułatwianie dostępu do finansowania lub 
do szkoleń oraz poprzez zapewnienie 
lepszej równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym.

Or. fr

Poprawka 116
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6c. podkreśla, jak ważne jest 
wspieranie przedsiębiorczości, w tym 
wśród kobiet i młodzieży.

Or. en

Poprawka 117
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że pandemia COVID-19 
uwidoczniła znaczenie rozwiązań 
cyfrowych, w szczególności telepracy, oraz 
potrzeby ustanowienia wspólnych norm 
minimalnych na szczeblu europejskim, by 
chronić zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników w tym zakresie; zauważa, że 
telepraca oferuje takie możliwości, jak: 
większa równowaga między życiem 
zawodowym i prywatnym, mniejsze emisje 
CO2 związane z codziennymi dojazdami 
oraz większe możliwości zatrudnienia dla 
osób z niepełnosprawnościami, lecz 
jednocześnie istnieją zagrożenia związane 
z dobrostanem psychicznym pracowników 
oraz ogólne problemy związane z 
rozwarstwieniem społecznym, zawodowym 
i cyfrowym;

Or. en

Poprawka 118
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová
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Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla znaczenie przyjaznego 
dla MŚP środowiska legislacyjnego; 
apeluje do Komisji o konsekwentne 
stosowanie testu MŚP, które pomogłoby 
wdrożyć ważną zasadę „najpierw myśl na 
małą skalę”; popiera plany Komisji, by 
powołać unijnego pełnomocnika ds. MŚP, 
który zajmowałby się kwestiami i 
rozwiązaniami dotyczącymi MŚP oraz 
ułatwiałby ich realizację;

Or. en

Poprawka 119
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa 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;

Or. en

Poprawka 120
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla znaczenie budowania 
ściślejszych synergii między MŚP, 
instytutami badawczymi, uniwersytetami i 
sektorem edukacji, by zapewnić 
dopasowanie umiejętności do potrzeb 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 121
Stefania Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. uważa, że priorytetową 
koniecznością jest unikanie procesu 
przenoszenia MŚP do państw 
członkowskich o korzystniejszych 
systemach opodatkowania.

Or. it

Poprawka 122
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. zaleca wzmocnienie wymiany 
między państwami członkowskimi w 
odniesieniu do inicjatyw 
skoncentrowanych na MŚP, które okazały 
się udane, a także najlepszych praktyk; 
zaleca ponadto ustanowienie platform 
wymiany wśród MŚP opracowujących 
innowacyjne, przełomowe technologie;
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Or. en

Poprawka 123
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. podkreśla, że do zaktualizowanego 
europejskiego programu na rzecz 
umiejętności należy włączyć komponent 
poświęcony MŚP;

Or. en

Poprawka 124
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. apeluje do Komisji o 
wprowadzenie europejskiego rejestru 
zabezpieczenia społecznego oraz 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, by zapewnić pracownikom 
pewność prawa i ułatwić pracę 
przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, 
świadczącym usługi transgraniczne, a 
jednocześnie skutecznie kontrolować 
praktyki podwykonawstwa i 
przeciwdziałać nadużyciom w obszarze 
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 
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świadczenie usług, zapewniając w ten 
sposób równość szans na obszarze 
jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 125
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. podkreśla konieczność wspierania 
przedsiębiorstw społecznych i 
przedsiębiorstw gospodarki solidarnej 
przez tworzenie środowiska sprzyjającego 
ich rozwojowi; podkreśla, że Komisja i 
państwa członkowskie powinny promować 
powstawanie przedsiębiorstw społecznych 
i przedsiębiorstw gospodarki solidarnej;

Or. en

Poprawka 126
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. apeluje o zapewnienie w strategii w 
sprawie MŚP łatwego dostępu do 
finansowania i uruchomienie 
odpowiednich narzędzi, by wspierać 
bardzo małe projekty (wspólne zasady 
dotyczące europejskiego finansowania 
społecznościowego, wspólne reguły 
konkurencji dotyczące kapitału wysokiego 
ryzyka, gospodarki społecznej, handlu, 
usług itp.);
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Or. en

Poprawka 127
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. z zadowoleniem przyjmuje pomoc 
finansową zapewnioną przez Komisję na 
ratowanie miejsc pracy w ramach 
programu 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 odnośny 
wniosek Komisji zapowiedziany przez 
przewodniczącą Komisji Ursulę von der 
Leyen;

Or. en

Poprawka 128
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. podkreśla, że prawodawstwo UE 
musi być przyjazne dla MŚP; podkreśla, 
że należy wzmocnić kontrole dotyczące 
aspektu MŚP we wszystkich ocenach 
skutków i należy je uznać za wiążące testy 
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MŚP w ramach etapu oceny skutków, przy 
pełnym przestrzeganiu zasady „najpierw 
myśl na małą skalę”, i oceniać skutki 
gospodarcze, w tym koszty przestrzegania 
przepisów w odniesieniu do wniosków 
ustawodawczych dotyczących MŚP;

Or. en

Poprawka 129
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. apeluje do Komisji, by rozważyła 
potrzebę ustanowienia punktów 
kompleksowej obsługi mających na celu 
wsparcie umiędzynarodowienia MŚP, np. 
poprzez udzielanie informacji na temat 
funduszy i dotacji na analizy 
wykonalności technicznej innowacyjnych 
produktów biznesowych lub wszelkich 
innych istotnych informacji na temat 
umiędzynarodowienia;

Or. en

Poprawka 130
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. podkreśla, że MŚP muszą mieć 
dostęp do zamówień publicznych, 
ponieważ zamówienia publiczne stanowić 
będą dźwignię napędzającą odbudowę; 
podkreśla w związku z tym, że należy 
przeciwdziałać nieuczciwym kryteriom 
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kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 131
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. apeluje o wyeliminowanie 
wszelkiej dyskryminacji płacowej ze 
względu na wiek lub płeć oraz 
zapewnienie, zgodnie z prawem krajowym 
i praktykami krajowymi, by wszyscy 
pracownicy mieli prawo do godnego 
wynagrodzenia w drodze układów 
zbiorowych lub ustawowego 
wynagrodzenia minimalnego;

Or. en

Poprawka 132
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 6 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6g. podkreśla, że MŚP muszą 
przyczynić się do przezwyciężenia luki 
płacowej i emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami na rynku pracy przez między 
innymi zapewnianie placówek opieki nad 
dziećmi, urlopu opiekuńczego, 
elastycznego czasu pracy dla opiekunów 
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lub wspieranie takich rozwiązań, a także 
zagwarantowanie równego 
wynagrodzenia za tę samą pracę oraz 
przejrzystości wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 133
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 6 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6h. podkreśla, że MŚP odgrywają 
ważną rolę w zapewnieniu 
zrównoważonego rozwoju 
środowiskowego, społecznego i 
gospodarczego; apeluje zatem o wiążące 
zasady społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, zgodne z zasadami i 
celami Europejskiego Zielonego Ładu, 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
celami zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 134
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 6 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6i. wzywa MŚP, aby sprostały swojej 
odpowiedzialności społecznej i 
środowiskowej, a także podejmowały 
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aktywne działania w celu wykrywania i 
zapobiegania występowaniu przypadków 
naruszeń praw człowieka lub praw 
środowiskowych, korupcji oraz oszustw 
podatkowych, również w ich własnych 
podmiotach zależnych i łańcuchach 
dostaw; zwraca uwagę, że organizacja 
pracy, równość szans i włączenie 
społeczne, środki antydyskryminacyjne, 
odpowiednie standardy przejrzystości, 
niezawodne mechanizmy 
odpowiedzialności oraz rozwój kształcenia 
i szkolenia się przez całe życie są w tym 
kontekście kluczowe;

Or. en

Poprawka 135
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 6 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6j. wzywa Komisję do uznania, 
promowania i ochrony MŚP sprzyjających 
włączeniu społecznemu w celu osiągnięcia 
stałego zatrudnienia dla osób z 
niepełnosprawnościami na rynku pracy; 
podkreśla potencjał przedsiębiorstw i 
organizacji gospodarki społecznej w 
ułatwianiu integracji zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami; 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;

Or. en
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Poprawka 136
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 6 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6k. podkreśla znaczenie gospodarki 
społecznej i solidarnej, która zapewnia 
zatrudnienie ponad 14 milionom osób, 
czyli około 6,5 % pracowników w UE; 
zwraca uwagę, że 2 mln przedsiębiorstw 
społecznych i przedsiębiorstw gospodarki 
solidarnej w UE, które stanowią 10 % 
przedsiębiorstw w Unii, okazało się 
odporne w czasie kryzysów;

Or. en

Poprawka 137
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 6 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6l. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do lepszej koordynacji 
instrumentów finansowych dla MŚP;

Or. en

Poprawka 138
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
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Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 6 m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6m. jest zdania, że polityka podatkowa 
dotycząca MŚP powinna sprzyjać 
zrównoważonemu rozwojowi i tworzeniu 
miejsc pracy wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 139
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 6 n (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6n. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania aktywnej polityki rynku 
pracy, wspierania badań i innowacji, a 
także zapewnienia dobrej jakości usług 
publicznych i infrastruktury w celu 
zachęcenia sektora prywatnego do 
inwestowania w MŚP;

Or. en

Poprawka 140
Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 6 o (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6o. przypomina, jak ważne jest 
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wspieranie przedsiębiorczości kobiet na 
szczeblu europejskim i krajowym, 
ponieważ kobiety są jedną z grup, które 
najbardziej ucierpiały na skutek kryzysu 
związanego z COVID-19.

Or. en


