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Poprawka 1
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając art. 3 ust. 3 TUE, 
który odnosi się do rynku wewnętrznego, 
trwałego rozwoju i społecznej gospodarki 
rynkowej,

Or. en

Poprawka 2
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Europejski filar 
praw socjalnych,

Or. en

Poprawka 3
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając porozumienie 
paryskie ratyfikowane przez Parlament 
Europejski w dniu 4 października 2016 r.,
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Or. en

Poprawka 4
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 10 marca 2020 r. zatytułowany 
„Nowa strategia przemysłowa dla 
Europy” (COM(2020) 102 final),

Or. en

Poprawka 5
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

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

Or. en

Poprawka 6
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka



AM\1212400PL.docx 5/180 PE657.190v01-00

PL

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

Or. en

Poprawka 7
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 11 marca 2020 r. zatytułowany 
„Nowy plan działania UE dotyczący 
gospodarki o obiegu zamkniętym  na rzecz 
czystszej i bardziej konkurencyjnej 
Europy” (COM(2020) 98),

Or. en

Poprawka 8
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)),

Or. en

Poprawka 9
Henrike Hahn
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wniosek Komisji 
dotyczący planu działania dotyczącego 
gospodarki o obiegu zamkniętym 
(COM(2020) 98 final),

Or. en

Poprawka 10
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

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

Or. en

Poprawka 11
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(COM(2019) 0640),
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Poprawka 12
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wniosek Komisji z 
dnia 4 marca 2020 r. dotyczący 
rozporządzenia ustanawiającego ramy na 
potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniającego 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(Europejskie prawo o klimacie) 
((COM(2020) 80 final, 2020/0036(COD)),

Or. en

Poprawka 13
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

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

Or. en

Poprawka 14
Henrike Hahn
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 15 
maja 2020 r. w sprawie nowych 
wieloletnich ram finansowych, zasobów 
własnych i planu naprawy gospodarczej 
(2020/2631(RSP))

Or. en

Poprawka 15
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 f (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)),

Or. en

Poprawka 16
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 g (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie 
skoordynowanych działań UE na rzecz 
walki z pandemią COVID-19 i jej 
skutkami (2020/2616(RSP))
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Poprawka 17
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 h (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie konkluzji 
z nadzwyczajnego posiedzenia Rady 
Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. 
(2020/2732(RSP))

Or. en

Poprawka 18
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 27 maja 2020 r. zatytułowany 
„Decydujący moment dla Europy: 
naprawa i przygotowanie na następną 
generację” (COM(2020) 456),

Or. en

Poprawka 19
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
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Umocowanie 12 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 27 maja 2020 r. pt. „Dostosowany 
program prac Komisji na 2020 r.” 
(COM(2020) 440),

Or. en

Poprawka 20
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wyniki indeksu 
gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 
cyfrowego z 2020 r. opublikowane dnia 11 
czerwca 2020 r.,

Or. en

Poprawka 21
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 1 lipca 2020 r. pt. „Europejski 
program na rzecz umiejętności służący 
zrównoważonej konkurencyjności, 
sprawiedliwości społecznej i odporności” 
(COM(2020) 0274),
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Poprawka 22
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając roczne 
sprawozdanie o europejskich MŚP 
2018/2019, listopad 2019 r.,

Or. en

Poprawka 23
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 f (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając raport OECD pt. 
„The Missing Entrepreneurs 2019” z 
grudnia 2019 r.,

Or. en

Poprawka 24
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka
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A. mając na uwadze, że w dniu 10 
marca 2020 r. opublikowano komunikat 
Komisji zatytułowany „Strategia MŚP na 
rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy”, 
natomiast w dniu 11 marca WHO ogłosiła 
stan pandemii COVID-19, co sprawiło, że 
otoczenie gospodarcze, społeczne i 
polityczne opisane przez Komisję w jej 
komunikacie uległo dezaktualizacji;

A. mając na uwadze, że w dniu 10 
marca 2020 r. opublikowano komunikat 
Komisji zatytułowany „Strategia MŚP na 
rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy”, 
natomiast w dniu 11 marca WHO ogłosiła 
stan pandemii COVID-19, co 
spowodowało konieczność weryfikacji 
strategii ze względu na zmianę wielu 
warunków gospodarczych, społecznych i 
politycznych; mając na uwadze, że 
przedstawiona w marcu strategia Komisji 
zawiera wciąż aktualne rozwiązania 
mające na celu sprostanie wyzwaniom 
strukturalnym, które dotyczyły MŚP przed 
kryzysem związanym z COVID-19 oraz 
przyszłym wyzwaniom związanym z 
transformacją ekologiczną i cyfrową;

Or. en

Poprawka 25
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w dniu 10 
marca 2020 r. opublikowano komunikat 
Komisji zatytułowany „Strategia MŚP na 
rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy”, 
natomiast w dniu 11 marca WHO ogłosiła 
stan pandemii COVID-19, co sprawiło, że 
otoczenie gospodarcze, społeczne i 
polityczne opisane przez Komisję w jej 
komunikacie uległo dezaktualizacji;

A. mając na uwadze, że w dniu 10 
marca 2020 r. opublikowano komunikat 
Komisji zatytułowany „Strategia MŚP na 
rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy”, 
natomiast w dniu 11 marca WHO ogłosiła 
stan pandemii COVID-19, co wywarło 
znaczący wpływ na otoczenie gospodarcze, 
społeczne i polityczne działalności MŚP;

Or. en

Poprawka 26
Tomas Tobé

Projekt rezolucji
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Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że 
konkurencyjność europejska nie nadąża 
za innymi rozwiniętymi gospodarkami, co 
stanowi zagrożenie dla potencjału Europy 
w zakresie generowania bogactwa i 
dobrobytu,

Or. en

Poprawka 27
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że 25 milionów 
MŚP wytwarza ponad połowę PKB UE i 
zatrudnia około 100 milionów 
pracowników; mając na uwadze, że 98,9 
% przedsiębiorstw w pozafinansowym 
sektorze gospodarki UE to małe 
przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 
49 pracowników;

B. mając na uwadze, że 25 milionów 
MŚP w UE-28 stanowi trzon gospodarki, 
wytwarzając ponad połowę PKB UE, 
zatrudniając około 100 milionów 
pracowników i stanowiąc 98,9 % 
przedsiębiorstw w pozafinansowym 
sektorze gospodarki UE; mając na 
uwadze, że w związku z tym MŚP stanowią 
centralny element Europejskiego 
Zielonego Ładu i strategii cyfrowej oraz 
odgrywają kluczową rolę w realizacji 
celów UE w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych do 2030 i 2050 r. 
przewidzianych w prawie o klimacie 
[COM(2020) 80];

Or. en

Poprawka 28
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw B
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że 25 milionów 
MŚP wytwarza ponad połowę PKB UE i 
zatrudnia około 100 milionów 
pracowników; mając na uwadze, że 98,9 % 
przedsiębiorstw w pozafinansowym 
sektorze gospodarki UE to małe 
przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 
49 pracowników;

B. mając na uwadze, że przed 
pandemią COVID-19 25 milionów MŚP 
wytwarzało ponad połowę PKB UE i 
zatrudniało około 100 milionów 
pracowników; mając na uwadze, że 98,9 % 
przedsiębiorstw w pozafinansowym 
sektorze gospodarki UE to małe 
przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 
49 pracowników;

Or. en

Poprawka 29
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że środowisko 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) na 
szczeblu krajowym i unijnym jest 
jednocześnie bardzo złożone i 
heterogeniczne, biorąc pod uwagę 
zarówno jego wymiary, jak i różne sektory 
działalności, wśród których każdy 
charakteryzuje się własną – często 
zdecydowanie odmienną od innych – 
dynamiką, w tym gospodarczą, finansową, 
społeczną, a nawet polityczną;

Or. pt

Poprawka 30
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer
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Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że MŚP mają 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
odporności europejskich przemysłowych 
łańcuchów wartości i wnoszą znaczący 
wkład w gospodarkę lokalną, regionalną i 
krajową;

Or. en

Poprawka 31
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wskutek 
kryzysu gospodarczego wywołanego 
pandemią znaczna liczba MŚP znalazła się 
na granicy niewypłacalności;

C. mając na uwadze, że wskutek 
kryzysu gospodarczego wywołanego 
pandemią i spowodowanymi kryzysem 
niekorzystnymi prognozami 
gospodarczymi znaczna liczba MŚP 
znalazła się na granicy niewypłacalności; 
mając na uwadze, że kryzys płynności 
finansowej, którego doświadcza wiele 
MŚP, nie tylko będzie mieć negatywny 
wpływ na ich codzienną działalność, ale 
także na przyszłe perspektywy wzrostu, co 
uniemożliwi im właściwe planowanie 
inwestycji długoterminowych;

Or. en

Poprawka 32
Robert Roos, Jessica Stegrud, Izabela-Helena Kloc

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wskutek 
kryzysu gospodarczego wywołanego 
pandemią znaczna liczba MŚP znalazła się 
na granicy niewypłacalności;

C. mając na uwadze, że wskutek 
kryzysu gospodarczego wywołanego 
pandemią znaczna liczba MŚP znalazła się 
na granicy niewypłacalności; mając na 
uwadze, że niestandardowe środki 
pieniężne Europejskiego Banku 
Centralnego (EBC) zastosowane w 
odpowiedzi na kryzys gospodarczy 
pomagają większym przedsiębiorstwom, 
ponieważ są one w większym stopniu 
powiązane z rynkiem długu 
komercyjnego, natomiast nie poprawiają 
warunków finansowych MŚP;

Or. en

Poprawka 33
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wskutek 
kryzysu gospodarczego wywołanego 
pandemią znaczna liczba MŚP znalazła się 
na granicy niewypłacalności;

C. mając na uwadze, że wskutek 
kryzysu gospodarczego wywołanego 
pandemią znaczna liczba MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up znalazła się 
na granicy niewypłacalności; mając na 
uwadze, że w celu ograniczenia do 
minimum ryzyka gospodarczego, 
społecznego i strategicznego związanego z 
likwidacją takich przedsiębiorstw, UE i 
państwa członkowskie powinny działać 
odważnie i szybko;

Or. en

Poprawka 34
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wskutek 
kryzysu gospodarczego wywołanego 
pandemią znaczna liczba MŚP znalazła się 
na granicy niewypłacalności;

C. mając na uwadze, że wskutek 
kryzysu gospodarczego wywołanego 
pandemią znaczna liczba MŚP znalazła się 
na granicy niewypłacalności; mając na 
uwadze, że krajowe środki bezpieczeństwa 
w walce z pandemią, choć są niezbędne, 
utrudniają odbudowę, ponieważ MŚP nie 
dysponują narzędziami umożliwiającymi 
sprostanie przedłużającemu się kryzysowi;

Or. en

Poprawka 35
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wskutek 
kryzysu gospodarczego wywołanego 
pandemią znaczna liczba MŚP znalazła się 
na granicy niewypłacalności;

C. mając na uwadze, że wskutek 
kryzysu gospodarczego wywołanego 
pandemią znaczna i nieokreślona liczba 
MŚP znalazła się na granicy 
niewypłacalności;

Or. en

Poprawka 36
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w 
poszczególnych sektorach, dla 
poszczególnych rodzajów spółek i w 



PE657.190v01-00 18/180 AM\1212400PL.docx

PL

państwach członkowskich skutki 
niedoborów kapitału spowodowanych 
kryzysem związanym z COVID-19 będą 
nierównomierne, co doprowadzi do 
rozbieżności na jednolitym rynku; mając 
na uwadze, że na powyższą sytuację 
dodatkowo wpłyną różne możliwości 
państw członkowskich w zakresie 
udzielania pomocy państwowej; mając na 
uwadze, że kryzys COVID-19 szczególnie 
mocno uderzył w MŚP

Or. en

Poprawka 37
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że koncentracja 
bogactwa wśród niewielkiej liczby dużych 
przedsiębiorstw, nadużycia władzy na 
rynku, ogromna siła przetargowa, 
finansowa, a nawet polityczna tych 
dużych przedsiębiorstw oraz grup 
gospodarczych, do których należą, 
stanowią poważne ograniczenia dla MŚP;

Or. pt

Poprawka 38
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że kryzys 
COVID-19 szczególnie mocno uderzył w 
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kobiety będące przedsiębiorcami; mając 
na uwadze, że kobiety stanowią 52 % całej 
populacji europejskiej, ale tylko 34,4 % 
osób samozatrudnionych w UE i 30 % 
przedsiębiorstw typu start-up1a; mając na 
uwadze, że kreatywność i potencjał 
przedsiębiorczości kobiet pozostają 
niewykorzystane i powinny być rozwijane; 
mając na uwadze, że polityka dotycząca 
MŚP powinna w sposób proaktywny 
rozwiązywać problem różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporti
ng-entrepreneurship/women-
entrepreneurs_pl

Or. en

Poprawka 39
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że w kwestiach 
finansowych przytłaczająca większość 
MŚP jest uzależniona od sektora 
bankowego;

Or. pt

Poprawka 40
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że większość 
MŚP żyje z i dla rynków krajowych;

Or. pt

Poprawka 41
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że w rezolucji 
„Skoordynowane działania UE na rzecz 
walki z pandemią COVID-19 i jej 
skutkami” Parlament podkreślił, że po 
wygaśnięciu kryzysu związanego z COVID 
strategia ożywienia gospodarczego i 
odbudowy powinna opierać się na 
Europejskim Zielonym Ładzie i 
transformacji cyfrowej; mając na uwadze, 
że na etapie ożywienia gospodarczego i 
odbudowy politycy unijni i krajowi mają 
wyjątkową okazję, by jednocześnie 
wzmocnić i przekształcić sposób 
funkcjonowania naszej gospodarki i jej 
podmiotów, przyspieszając tym samym 
transformację w społeczeństwo 
zrównoważone pod względem 
gospodarczym, społecznym i 
środowiskowym; 

Or. en

Poprawka 42
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że pomimo 
kryzysu związanego z COVID-19 
transformacja ekologiczna i cyfrowa 
wciąż stanowią priorytet, ponieważ 
pandemia nie powstrzymała kryzysu 
klimatycznego, a Unia Europejska w 
dalszym ciągu zmaga się z konkurencją ze 
strony innych światowych graczy w 
dziedzinie cyfryzacji i technologii: mając 
na uwadze, że innowacje stanowią dla 
MŚP skuteczny sposób budowania 
długoterminowego i zrównoważonego 
wzrostu;

Or. en

Poprawka 43
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że w wyniku 
pandemii COVID-19 nierówności między 
państwami członkowskimi pod względem 
ich zdolności interwencyjnych na rzecz 
MŚP mogą zaostrzyć dysproporcje w 
zakresie konkurencji na jednolitym rynku 
między MŚP z różnych państw 
członkowskich;

Or. pt

Poprawka 44
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że przyjęcie 
zrównoważonych pod względem 
środowiskowym praktyk, innowacji i 
technologii tworzy nowe miejsca pracy i 
możliwości biznesowe dla MŚP, 
poprawiając jednocześnie ich 
konkurencyjność i zmniejszając koszty, 
pod warunkiem, że istnieją odpowiednie 
warunki administracyjne, regulacyjne i 
techniczne;

Or. en

Poprawka 45
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze, że przyjęcie 
zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w 
całej UE potencjalnie może do 2030 r. 
zwiększyć PKB UE o dodatkowe 0,5% 
poprzez stworzenie około 700 000 nowych 
miejsc pracy1a; mając na uwadze, że 
korzyści związane z gospodarką o obiegu 
zamkniętym, takie jak zwiększona 
wydajność, niższe koszty materiałów, 
wyższa rentowność dzięki modelom 
zamkniętej pętli oraz podwyższona 
odporność na niedobór zasobów i 
wahania cen, mogą znacznie poprawić 
konkurencyjność MŚP;
_________________
1a  Plan działania dotyczący gospodarki o 
obiegu zamkniętym COM(2020) 98 final

Or. en
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Poprawka 46
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dd. mając na uwadze, że sektory 
efektywności energetycznej i energii 
odnawialnej zapewniają znaczne 
możliwości zatrudnienia i prowadzenia 
działalności gospodarczej przez MŚP; 
mając na uwadze, że efektywność 
wykorzystania zasobów i energii oraz 
wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii może znacznie obniżyć koszty 
ponoszone przez MŚP i poprawić ich 
konkurencyjność, lecz potencjał ten 
pozostaje w dużej mierze niewykorzystany, 
w szczególności w przypadku 
energooszczędnych MŚP;

Or. en

Poprawka 47
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

De. mając na uwadze, że dzięki 
większej zdolności dostosowawczej i 
elastyczności MŚP w istotnym stopniu 
przyczyniają się do osiągnięcia gospodarki 
o zerowej emisji gazów cieplarnianych 
netto poprzez rozwój ekologicznych 
innowacji, produktów, procesów i usług, 
często w tempie szybszym niż większe 
przedsiębiorstwa; mając na uwadze, że 
tylko około jedna czwarta europejskich 
MŚP oferuje ekologiczne produkty i 
usługi1a; mając na uwadze, że MŚP 
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posiadają niewykorzystany potencjał w 
zakresie rozwiązywania pilnych 
problemów środowiskowych i 
społecznych; mając na uwadze, że MŚP 
powinny otrzymywać wsparcie nie tylko w 
związku z ekoinnowacjami, ale również w 
celu podniesienia standardów 
ekologicznych zorientowanych na klimat 
w sektorach, w których prowadzą 
działalność;
_________________
1aEurobarometr, 2018 r. Badanie Flash 
Eurobarometer nr 456 „MŚP, efektywne 
gospodarowanie zasobami i rynki 
ekologiczne” (s. 75-78) 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publ
icopinion/index.cfm/survey/getsurveydetai
l/instruments/flash/ surveyky/2151

Or. en

Poprawka 48
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Df. mając na uwadze, że oprócz - 
będących w mniejszości - 
zaawansowanych technologicznie MŚP, 
które bezpośrednio realizują 
ekoinnowacje, istnieje wiele innych MŚP, 
które pragną poprawić swoje wyniki w 
zakresie ochrony środowiska i 
efektywnego gospodarowania zasobami 
oraz zasługują na dostęp do finansowania 
i wsparcia technicznego; mając na 
uwadze, że ekoinnowacje są bardzo 
skutecznym środkiem służącym 
usprawnieniu istniejących przedsiębiorstw 
w ramach gospodarki ekologicznej;

Or. en
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Poprawka 49
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w 
opracowanym przez Mind the Bridge 
sprawozdaniu z 2019 r. pt. „Tech Scale-up 
Europe”8 („Technologiczne 
przedsiębiorstwa scale-up w Europie”) 
stwierdzono, że liczba dobrze 
prosperujących przedsiębiorstw w Stanach 
Zjednoczonych jest trzykrotnie większa niż 
w UE;

skreśla się

_________________
8 https://mindthebridge.com/tech-scaleup-
europe-2019-report/

Or. en

Poprawka 50
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że część MŚP 
jest innowacyjna i lepiej przygotowana do 
stawienia czoła i stymulowania zmian, 
inne zaś są bardziej narażone na 
trudności; z tego względu ważnym jest, 
aby polityka i prawodawstwo UE określały 
właściwe ramy umożliwiające szybką 
transformację działalności i praktyk 
biznesowych wszystkich rodzajów MŚP w 
kierunku obiegu zamkniętego, ekologii i 
bardziej zrównoważonego rozwoju;
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Or. en

Poprawka 51
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że niedobór 
zasobów, przyspieszona konsumpcja, 
degradacja ekologiczna i zależność UE od 
importu surowców i zasobów stwarzają 
znaczne zagrożenia dla dobrobytu 
europejskiego sektora przemysłowego; 
mając na uwadze, że z uwagi na fakt, iż 
MŚP stanowią 99% wszystkich 
przedsiębiorstw w UE, niezwykle ważne 
jest, aby angażowały się one i stymulowały 
zmiany w kierunku bazy przemysłowej w 
wysokim stopniu energooszczędnej i 
zasobooszczędnej, w pełni opartej na 
odnawialnych źródłach energii, o zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto i wolnej 
od toksycznych substancji; mając na 
uwadze, że wprowadzenie zasad 
gospodarki o obiegu zamkniętym może 
być korzystne dla MŚP z kilku względów, 
takich jak ograniczenie narażenia na 
zmienność cen zasobów i konsumpcji, 
stymulowanie innowacji, podnoszenie 
wydajności i zrównoważenia 
środowiskowego, a tym samym ogólne 
zwiększenie konkurencyjności MŚP;

Or. en

Poprawka 52
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Motyw F



AM\1212400PL.docx 27/180 PE657.190v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że wiele MŚP 
wciąż nie dysponuje pełnym dostępem do 
transformacji cyfrowej; mając na uwadze, 
że działaniom służącym zwiększaniu 
dostępności infrastruktury cyfrowej 
powinny towarzyszyć działania 
koncentrujące się na badaniach 
naukowych i innowacjach i na 
umiejętnościach;

F. mając na uwadze, że zgodnie z 
indeksem gospodarki cyfrowej i 
społeczeństwa cyfrowego w 2020 r. wiele 
MŚP wciąż nie dysponuje pełnym 
dostępem do transformacji cyfrowej i 
pozostaje na gorszej pozycji w stosunku do 
dużych firm zarówno pod względem 
umiejętności informatycznych, jak i 
cyfryzacji działalności; mając na uwadze, 
że wykorzystanie danych stanowi 
przewagę konkurencyjną umożliwiającą 
czerpanie korzyści z transformacji 
cyfrowej, a działania koncentrujące się na 
umiejętnościach powinny iść w parze z 
działaniami służącymi rozbudowie 
infrastruktury cyfrowej, a także z poprawą 
dostępu MŚP do danych;

Or. en

Poprawka 53
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że wiele MŚP 
wciąż nie dysponuje pełnym dostępem do 
transformacji cyfrowej; mając na uwadze, 
że działaniom służącym zwiększaniu 
dostępności infrastruktury cyfrowej 
powinny towarzyszyć działania 
koncentrujące się na badaniach naukowych 
i innowacjach i na umiejętnościach;

F. mając na uwadze, że technologie 
cyfrowe oferują MŚP nowe możliwości w 
zakresie innowacji, wzrostu i uczestnictwa 
w gospodarce światowej, przy czym wiele 
MŚP wciąż nie dysponuje pełnym 
dostępem do transformacji cyfrowej; 
mając na uwadze, że jednym z głównych 
wyzwań związanych z uwolnieniem 
potencjału cyfryzacji jest pozyskanie 
wykwalifikowanych pracowników; mając 
na uwadze, że działaniom służącym 
poprawie dostępu do bardziej dostępnej, 
niezawodnej i przestępnej cenowo 
infrastruktury cyfrowej powinny 
towarzyszyć działania koncentrujące się na 
badaniach naukowych i innowacjach i na 
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umiejętnościach;

Or. en

Poprawka 54
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że wiele MŚP 
wciąż nie dysponuje pełnym dostępem do 
transformacji cyfrowej; mając na uwadze, 
że działaniom służącym zwiększaniu 
dostępności infrastruktury cyfrowej 
powinny towarzyszyć działania 
koncentrujące się na badaniach naukowych 
i innowacjach i na umiejętnościach;

F. mając na uwadze, że wiele MŚP 
wciąż nie dysponuje pełnym dostępem do 
transformacji cyfrowej; mając na uwadze, 
że działaniom służącym zwiększaniu 
dostępności infrastruktury cyfrowej i 
danych powinny towarzyszyć działania 
koncentrujące się na badaniach naukowych 
i innowacjach, umiejętnościach w zakresie 
przedsiębiorczości, znajomości technologii 
cyfrowych i zaawansowanych 
umiejętnościach cyfrowych;

Or. en

Poprawka 55
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że wiele MŚP 
wciąż nie dysponuje pełnym dostępem do 
transformacji cyfrowej; mając na uwadze, 
że działaniom służącym zwiększaniu 
dostępności infrastruktury cyfrowej 
powinny towarzyszyć działania 
koncentrujące się na badaniach naukowych 

F. mając na uwadze, że wiele MŚP 
wciąż nie dysponuje pełnym dostępem do 
transformacji cyfrowej; mając na uwadze, 
że działaniom mającym na celu rozwój 
infrastruktury cyfrowej powinny 
towarzyszyć działania koncentrujące się na 
badaniach naukowych i innowacjach, 
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i innowacjach i na umiejętnościach; umiejętnościach, a także sprawiedliwe 
ramy handlowe i regulacyjne;

Or. en

Poprawka 56
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, 
Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w Unii 
Europejskiej nadal brakuje 
przedsiębiorców takich jak młodzież, 
kobiety, migranci, osoby starsze, których 
potencjał przedsiębiorczy nadal nie został 
w pełni rozwinięty; mając na uwadze, że 
wzmocnienie kultury przedsiębiorczości 
kategorii niedostatecznie 
reprezentowanych lub znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji może stanowić 
instrument umożliwiający im pełne 
uczestnictwo w transformacji cyfrowej i 
ekologicznej oraz zwiększenie ich udziału 
w rynku pracy;

Or. en

Poprawka 57
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że innowacje 
mają zasadnicze znaczenie dla MŚP i są 
niezbędne w celu konkurowania na rynku 
światowym; mając na uwadze znaczący 
potencjał MŚP w zakresie uczestnictwa w 
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łańcuchu wartości innowacyjnych 
technologii ekologicznych, a tym samym 
odgrywania roli w zapewnianiu realizacji 
celów UE w zakresie klimatu i energii; 
mając na uwadze, że zielone miejsca pracy 
wyróżniają się korzystnie na tle innych 
sektorów, ponieważ są zazwyczaj 
bezpieczniejsze, lepiej płatne i wiążą się z 
wyższymi kwalifikacjami.

Or. en

Poprawka 58
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że wiele MŚP 
poważnie ucierpiało z powodu nieuczciwej 
konkurencji ze strony przedsiębiorstw 
wielonarodowych, tzw. platform 
cyfrowych, którym udało się obejść 
zobowiązania prawne nałożone na inne 
przedsiębiorstwa, co przyczyniło się do 
dumpingu socjalnego, deregulacji 
stosunków pracy i niewypłacalności wielu 
przedsiębiorstw;

Or. pt

Poprawka 59
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że według 
Eurobarometru prawie jedna czwarta 
MŚP w Europie rozpoczęła już 
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transformację w kierunku 
zrównoważonego rozwoju, ale 
jednocześnie jedna trzecia MŚP 
informuje, że w dążeniu do zwiększenia 
efektywności działalności pod względem 
wykorzystania zasobów boryka się ze 
złożonymi procedurami 
administracyjnymi;

Or. en

Poprawka 60
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że prawie jedna 
czwarta MŚP w Europie rozpoczęła już 
proces wprowadzania bardziej 
zrównoważonych modeli biznesowych, co 
stanowi pozytywny sygnał gotowości MŚP 
do podjęcia koniecznych zmian;

Or. en

Poprawka 61
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że istnieje 
znaczny potencjał i względne korzyści 
gospodarcze i środowiskowe dla MŚP, 
które mogą poprawić swoją efektywność 
energetyczną i efektywność 
gospodarowania zasobami, przy 
jednoczesnym zaspokajaniu pozostałego 
zapotrzebowania na energię z 
wykorzystaniem energii odnawialnej, 
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jednakże potencjał ten pozostaje w dużej 
mierze niewykorzystany; mając na 
uwadze, że poprzez działania w zakresie 
zużycia energii i zasobów MŚP mogłyby 
przyczynić się do szybkiego przejścia na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym i z 
zerową emisją gazów cieplarnianych 
netto;

Or. en

Poprawka 62
Robert Roos
w imieniu grupy EKR
Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że koszty i 
stopień złożoności procedur 
administracyjnych nadal stanowią poważną 
przeszkodę utrudniającą MŚP uzyskanie 
dostępu do środków ochrony własności 
intelektualnej w szeregu państw 
członkowskich;

G. mając na uwadze, że koszty 
finansowe i „irytacji” związane z 
przestrzeganiem nadmiernej regulacji 
stanowią obciążenie dla przedsiębiorstw; 
mając na uwadze, że koszty i stopień 
złożoności procedur administracyjnych 
nadal stanowią poważną przeszkodę 
utrudniającą MŚP, przykładowo w zakresie 
dostępu do własności intelektualnej; mając 
na uwadze, że inteligentna deregulacja 
może zwiększać kreatywność i 
innowacyjność;

Or. en

Poprawka 63
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Motyw G
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Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że koszty i 
stopień złożoności procedur 
administracyjnych nadal stanowią poważną 
przeszkodę utrudniającą MŚP uzyskanie 
dostępu do środków ochrony własności 
intelektualnej w szeregu państw 
członkowskich;

G. mając na uwadze, że koszty i 
stopień złożoności procedur 
administracyjnych nadal stanowią poważną 
przeszkodę utrudniającą MŚP uzyskanie 
dostępu nie tylko do środków ochrony 
własności intelektualnej w szeregu państw 
członkowskich, lecz także do możliwości 
finansowania, w tym w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych (ESI);

Or. en

Poprawka 64
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że koszty i 
stopień złożoności procedur 
administracyjnych nadal stanowią poważną 
przeszkodę utrudniającą MŚP uzyskanie 
dostępu do środków ochrony własności 
intelektualnej w szeregu państw 
członkowskich;

G. mając na uwadze, że koszty i 
stopień złożoności procedur 
administracyjnych, zagrożenie 
agresywnym postępowaniem sądowym w 
sprawach patentowych, dostęp do 
finansowania, umiejętności i informacji 
nadal stanowią poważną przeszkodę dla 
MŚP w szeregu państw członkowskich, 
podczas gdy modele otwartego 
oprogramowania i otwartych danych 
stanowią dobrą praktykę rozwoju w 
przyszłości;

Or. en

Poprawka 65
Robert Roos
w imieniu grupy EKR
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc

Projekt rezolucji
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Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że innowacje nie 
wywodzą się z regulacji, lecz pochodzą od 
przedsiębiorców łączących pomysły z 
finansowaniem; mając na uwadze, że 
regulacje powinny dotyczyć konkretnych 
kwestii, takich jak bezpieczeństwo i 
zanieczyszczenie środowiska;

Or. en

Poprawka 66
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że cyfryzacja i 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
będzie miało kluczowe znaczenie dla 
wkładu MŚP w powodzenie Europejskiego 
Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 67
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że innowacje w 
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MŚP często są wynikiem współpracy, w 
ramach której przedsiębiorstwa nawiązuje 
relacje i wymieniają się wiedzą i 
informacjami z partnerami w ramach 
szerszych systemów innowacji;

Or. en

Poprawka 68
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, Bart 
Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen 
Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Martin Hojsík

Projekt rezolucji
Motyw G c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gc. mając na uwadze, że w przypadku 
MŚP lub działalności, w które MŚP 
częściej się angażują, zazwyczaj bardziej 
prawdopodobne jest uzyskanie dotacji niż 
ulg podatkowych;

Or. en

Poprawka 69
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że spółki o 
średniej kapitalizacji, które nie spełniają 
kryteriów pozwalających uznać je za 
MŚP, przyczyniają się w istotnym stopniu 
do zatrudnienia i wzrostu, w szczególności 
w niektórych państwach członkowskich, 
co wiąże się z koniecznością przyjęcia 
dodatkowej i odrębnej definicji spółek o 
średniej kapitalizacji, bez uszczerbku dla 
definicji MŚP, aby zapewnić możliwość 
udzielania spółkom o średniej 

skreśla się
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kapitalizacji zatrudniającym 250–499 
pracowników dodatkowego wsparcia oraz 
lepszego promowania tych spółek;

Or. en

Poprawka 70
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Robert Hajšel

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że spółki o 
średniej kapitalizacji, które nie spełniają 
kryteriów pozwalających uznać je za 
MŚP, przyczyniają się w istotnym stopniu 
do zatrudnienia i wzrostu, w szczególności 
w niektórych państwach członkowskich, 
co wiąże się z koniecznością przyjęcia 
dodatkowej i odrębnej definicji spółek o 
średniej kapitalizacji, bez uszczerbku dla 
definicji MŚP, aby zapewnić możliwość 
udzielania spółkom o średniej 
kapitalizacji zatrudniającym 250–499 
pracowników dodatkowego wsparcia oraz 
lepszego promowania tych spółek;

skreśla się

Or. en

Poprawka 71
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że spółki o 
średniej kapitalizacji, które nie spełniają 
kryteriów pozwalających uznać je za 
MŚP, przyczyniają się w istotnym stopniu 
do zatrudnienia i wzrostu, w szczególności 

skreśla się
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w niektórych państwach członkowskich, 
co wiąże się z koniecznością przyjęcia 
dodatkowej i odrębnej definicji spółek o 
średniej kapitalizacji, bez uszczerbku dla 
definicji MŚP, aby zapewnić możliwość 
udzielania spółkom o średniej 
kapitalizacji zatrudniającym 250–499 
pracowników dodatkowego wsparcia oraz 
lepszego promowania tych spółek;

Or. en

Poprawka 72
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że spółki o 
średniej kapitalizacji, które nie spełniają 
kryteriów pozwalających uznać je za 
MŚP, przyczyniają się w istotnym stopniu 
do zatrudnienia i wzrostu, w szczególności 
w niektórych państwach członkowskich, 
co wiąże się z koniecznością przyjęcia 
dodatkowej i odrębnej definicji spółek o 
średniej kapitalizacji, bez uszczerbku dla 
definicji MŚP, aby zapewnić możliwość 
udzielania spółkom o średniej 
kapitalizacji zatrudniającym 250–499 
pracowników dodatkowego wsparcia oraz 
lepszego promowania tych spółek;

H. mając na uwadze, że do definicji 
MŚP w UE odnosi się ponad 100 aktów 
prawnych obejmujących szerokie 
spektrum polityki UE;

Or. en

Poprawka 73
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw H
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Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że spółki o 
średniej kapitalizacji, które nie spełniają 
kryteriów pozwalających uznać je za MŚP, 
przyczyniają się w istotnym stopniu do 
zatrudnienia i wzrostu, w szczególności w 
niektórych państwach członkowskich, co 
wiąże się z koniecznością przyjęcia 
dodatkowej i odrębnej definicji spółek o 
średniej kapitalizacji, bez uszczerbku dla 
definicji MŚP, aby zapewnić możliwość 
udzielania spółkom o średniej kapitalizacji 
zatrudniającym 250–499 pracowników 
dodatkowego wsparcia oraz lepszego 
promowania tych spółek;

H. mając na uwadze, że spółki o 
średniej kapitalizacji, które nie spełniają 
kryteriów pozwalających uznać je za MŚP, 
przyczyniają się w istotnym stopniu do 
zatrudnienia i wzrostu, w szczególności w 
niektórych państwach członkowskich, co 
wiąże się z koniecznością przyjęcia 
dodatkowej i odrębnej definicji spółek o 
średniej kapitalizacji, bez uszczerbku dla 
definicji MŚP, aby zapewnić możliwość 
udzielania spółkom o średniej kapitalizacji 
zatrudniającym 250–499 pracowników 
dodatkowego wsparcia oraz lepszego 
promowania tych spółek; nalega, by nie 
modyfikować definicji europejskich MŚP i 
nie umniejszać zasobów przeznaczonych 
dla MŚP;

Or. en

Poprawka 74
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że spółki o 
średniej kapitalizacji, które nie spełniają 
kryteriów pozwalających uznać je za MŚP, 
przyczyniają się w istotnym stopniu do 
zatrudnienia i wzrostu, w szczególności w 
niektórych państwach członkowskich, co 
wiąże się z koniecznością przyjęcia 
dodatkowej i odrębnej definicji spółek o 
średniej kapitalizacji, bez uszczerbku dla 
definicji MŚP, aby zapewnić możliwość 
udzielania spółkom o średniej 
kapitalizacji zatrudniającym 250–499 
pracowników dodatkowego wsparcia oraz 
lepszego promowania tych spółek;

H. mając na uwadze, że spółki o 
średniej kapitalizacji, które nie spełniają 
kryteriów pozwalających uznać je za MŚP, 
przyczyniają się w istotnym stopniu do 
zatrudnienia i wzrostu, w szczególności w 
niektórych państwach członkowskich, 
przyjmuje do wiadomości plany 
utworzenia odrębnej kategorii pośredniej 
dla przedsiębiorstw zatrudniających od 
250 do 499 pracowników; nalega, aby 
zapewnić, że żadna taka nowa kategoria 
nie doprowadzi do rozmycia skuteczności 
definicji MŚP ani nie będzie stanowić jej 
części;
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Or. en

Poprawka 75
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że w Strategii 
dla MŚP Komisja potwierdziła ważność 
obecnie obowiązującej definicji MŚP; 
mając na uwadze, że Komisja 
przeprowadzi dalszą analizę i przedstawi 
sprawozdanie dotyczące konkretnych 
kwestii poruszonych w ramach ostatnich 
konsultacji publicznych, takich jak 
złożone struktury własności lub 
ewentualne efekty „lock-in”; mając na 
uwadze, że Komisja nie spełniła jeszcze 
wymogów wynikających z orzeczenia 
Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 15 września 2016 
r., wymagającego wyjaśnienia kryteriów 
„niezależności/autonomii”;

Or. en

Poprawka 76
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że znaczną część 
europejskich MŚP stanowią 
mikroprzedsiębiorstwa i bardzo często 
mają one trudności w dostępie do 
finansowania oraz w uzyskaniu pełnej 
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wiedzy na temat możliwości na szczeblu 
europejskim i krajowym; mając na 
uwadze, że kryzys związany z COVID-19 
wywarł niezwykle silny negatywny wpływ 
również i na tę kategorię przedsiębiorców, 
bez uszczerbku dla obecnej definicji MŚP 
zasługują oni na dodatkowe wsparcie oraz 
lepsze promowanie;

Or. en

Poprawka 77
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Motyw H b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że administracja 
publiczna, zarówno na szczeblu 
europejskim, jak i krajowym, odgrywa 
kluczową rolę w zapewnianiu łatwości 
prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz we wspieraniu inwestycji mających 
na celu zwiększenie konkurencyjności 
gospodarczej, przy jednoczesnym 
zapewnieniu najwyższych standardów 
przejrzystości oraz bezpieczeństwa i 
higieny pracy pracowników;

Or. en

Poprawka 78
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Motyw H c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Hc. mając na uwadze, że wspólna 
waluta przyczyniła się do wzmocnienia 
jednolitego rynku, a tym samym 
przyniosła korzyści wielu europejskim 
MŚP;

Or. en

Poprawka 79
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. z zadowoleniem przyjmuje 
strategię dla MŚP oraz podziela pogląd 
Komisji, że MŚP mają kluczowe znaczenie 
dla gospodarki europejskiej i odgrywają 
kluczową rolę w dążeniu do osiągnięcia 
ekologicznej i cyfrowej transformacji 
gospodarki UE zgodnie z porozumieniem 
paryskim oraz z celami Europejskiego 
Zielonego Ładu i europejskiej strategii 
cyfrowej; wzywa do przyjęcia planu 
działania z jasno określonymi celami 
końcowymi i pośrednimi oraz 
harmonogramem, a także regularnym 
monitorowaniem, sprawozdawczością i 
oceną;

Or. en

Poprawka 80
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. z zadowoleniem przyjmuje nową 
strategię UE dla MŚP; ponownie 
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podkreśla znaczenie MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up dla 
konkurencyjności, dobrobytu i 
suwerenności technologicznej Europy, a 
także ich kluczową rolę w zapewnianiu 
skutecznej transformacji ekologicznej i 
zrównoważonej transformacji cyfrowej;

Or. en

Poprawka 81
Robert Roos
w imieniu grupy EKR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie zaktualizowanej wersji 
komunikatu w sprawie „nowej strategii 
dla MŚP”, uwzględniającej kwestie 
poruszone w niniejszej rezolucji;

Or. en

Poprawka 82
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia planu działania, w którym 
zostaną wyznaczone odpowiednie cele, aby 
w krótkim czasie zmniejszyć liczbę 
obowiązujących przepisów o co najmniej 
30 %;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 83
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Markus Pieper, 
Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia planu działania, w którym 
zostaną wyznaczone odpowiednie cele, aby 
w krótkim czasie zmniejszyć liczbę 
obowiązujących przepisów o co najmniej 
30 %;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do wprowadzenia 
zasady „jedno więcej – jedno mniej” jako 
pierwszego kroku w kierunku 
powstrzymania fali nowych regulacji, 
przypomina jednakże, że utrzymuje ona 
jedynie status quo, co nie jest założeniem 
wystarczająco ambitnym; wzywa Komisję 
do stosowania w każdym przypadku 
zasady proporcjonalności; wzywa państwa 
członkowskie do przyjęcia planu działania, 
w którym zostaną wyznaczone 
odpowiednie cele, aby w krótkim czasie 
zmniejszyć liczbę obowiązujących 
przepisów o co najmniej 30 % w celu 
zmniejszenia ponoszonych przez MŚP 
kosztów przestrzegania przepisów, w tym 
biurokracji, na szczeblu europejskim i 
krajowym, co stanowi istotny czynnik 
warunkujący zdolność gospodarki do 
poprawy sytuacji, innowacyjności i 
konkurencyjności przedsiębiorstw UE.

Or. en

Poprawka 84
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia planu działania, w którym 
zostaną wyznaczone odpowiednie cele 
zmierzającego do szybkiego zmniejszenia 
liczby przepisów o co najmniej 30 %;

1. przyznaje, że nadmierna ilość 
norm i przepisów może utrudniać MŚP 
podejmowanie działań, ponieważ nie 
dysponują one zasobami niezbędnymi do 
sprostania złożonym wymogom 
biurokratycznym; jest zdania, że strategia 
uproszczenia musi obejmować jasne i 
skuteczne zarządzanie oraz aktywnie 
angażować kategorie wydajności w celu 
określenia problemów, priorytetów i 
rozwiązań; wzywa państwa członkowskie 
do przyjęcia planu działania, w którym 
zostaną wyznaczone odpowiednie cele, 
zadania i strategie ograniczania 
niepotrzebnych obciążeń dla MŚP przy 
jednoczesnym zapewnieniu skutecznej 
transpozycji przepisów;

Or. en

Poprawka 85
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia planu działania, w którym 
zostaną wyznaczone odpowiednie cele, aby 
w krótkim czasie zmniejszyć liczbę 
obowiązujących przepisów o co najmniej 
30 %;

1. wzywa do wznowienia wdrażania 
programu Small Business Act (SBA), w 
ramach którego Komisja wraz z 
państwami członkowskimi powinna 
przyjąć konkretny plan działania, w 
którym zostanie określony jasny 
harmonogram i odpowiednie cele, aby 
osiągnąć stałą poprawę w zakresie 10 
zasad przewidzianych w SBA; podkreśla 
potrzebę spójnego stosowania zasady 
„najpierw myśl na małą skalę” i wzywa 
Komisję do uwzględnienia wyników testu 
MŚP w każdej ocenie skutków 
uzupełniającej jej wnioski;
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Or. en

Poprawka 86
Robert Roos
w imieniu grupy EKR
Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia planu działania, w którym 
zostaną wyznaczone odpowiednie cele, aby 
w krótkim czasie zmniejszyć liczbę 
obowiązujących przepisów o co najmniej 
30 %;

1. podkreśla znaczenie ograniczenia 
obciążeń prawnych dla MŚP; wzywa 
Komisję do przedstawienia programu 
inteligentnej deregulacji pod 
przewodnictwem komisarza ds. rynku 
wewnętrznego w celu ograniczenia 
istniejących obciążeń regulacyjnych i 
wywołania zmiany kulturowej w 
poszczególnych dyrekcjach generalnych; 
wzywa państwa członkowskie i Komisję 
Europejską do przyjęcia wspólnego planu 
działania, w którym zostaną wyznaczone 
odpowiednie, jasne cele i szczegółowe 
uprawnienia, aby w krótkim czasie 
zmniejszyć liczbę obowiązujących 
przepisów o co najmniej 30 %;

Or. en

Poprawka 87
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia planu działania, w którym 
zostaną wyznaczone odpowiednie cele, aby 
w krótkim czasie zmniejszyć liczbę 
obowiązujących przepisów o co najmniej 

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do systematycznego, 
kompleksowego i konsekwentnego 
stosowania przy opracowywaniu polityki i 
prawodawstwa zasady „najpierw myśl na 
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30 %; małą skalę” na wszystkich poziomach; 
podkreśla, że uwzględnianie potrzeb i 
problemów MŚP na wczesnym etapie 
procesu jest bardziej efektywne i 
skuteczne niż udzielanie zwolnień lub 
wyłączeń ex post;

Or. en

Poprawka 88
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia planu działania, w którym 
zostaną wyznaczone odpowiednie cele, aby 
w krótkim czasie zmniejszyć liczbę 
obowiązujących przepisów o co najmniej 
30 %;

1. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia planu działania, w którym 
zostaną wyznaczone odpowiednie cele, aby 
w krótkim czasie zmniejszyć liczbę 
obowiązujących przepisów o co najmniej 
30 %; jest zdania, że uproszczenie 
przepisów dotyczących przedsiębiorstw 
stanowi ważny element poprawy 
warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej w UE.

Or. en

Poprawka 89
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia planu działania, w którym 
zostaną wyznaczone odpowiednie cele, aby 
w krótkim czasie zmniejszyć liczbę 
obowiązujących przepisów o co najmniej 
30 %;

1. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia planu działania, w którym 
zostaną wyznaczone odpowiednie cele, aby 
w krótkim czasie zmniejszyć liczbę 
obowiązujących przepisów o co najmniej 
30 %; wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia stosowania zasady „jedno 
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więcej - jedno mniej” i zakazania 
nadmiernie rygorystycznego wdrażania;

Or. en

Poprawka 90
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia planu działania, w którym 
zostaną wyznaczone odpowiednie cele, aby 
w krótkim czasie zmniejszyć liczbę 
obowiązujących przepisów o co najmniej 
30 %;

1. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję Europejską do przyjęcia planu 
działania, w którym zostaną wyznaczone 
odpowiednie cele, aby w krótkim czasie 
zmniejszyć liczbę obowiązujących 
przepisów o co najmniej 30 %;

Or. en

Poprawka 91
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia planu 
działania, w którym zostaną wyznaczone 
odpowiednie cele, mającego na celu 
ograniczenie do minimum obciążeń 
administracyjnych i regulacyjnych dla 
MŚP wynikających z polityki i regulacji, 
przy jednoczesnym dalszym zapewnianiu 
wysokiego poziomu ochrony środowiska i 
standardów socjalnych; w tym celu wzywa 
do udoskonalenia dostosowania 
przepisów, inteligentnej cyfryzacji, 
większej przyjazności dla użytkownika, 
usprawnienia procedur oraz zwiększenia 
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bezpieczeństwa i ochrony prywatności 
danych; domaga się ponadto zwiększonej i 
bardziej ukierunkowanej publicznej 
pomocy technicznej i administracyjnej 
oraz szkoleń dla MŚP, ułatwiających 
pełne i prawidłowe stosowanie przepisów 
unijnych i krajowych;

Or. en

Poprawka 92
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa Komisję Europejską do 
przyjęcia planu działania określającego 
obszary wymagające ograniczenia 
obciążeń administracyjnych dla MŚP oraz 
kierunki działań w tym zakresie, a także 
do dzielenia się najlepszymi praktykami w 
tej dziedzinie, co umożliwi państwom 
członkowskim podjęcie konkretnych 
działań mających na celu zmniejszenie 
obciążeń regulacyjnych dla MŚP; 
podkreśla, że w celu monitorowania 
skuteczności ograniczania biurokracji 
ważne jest również, by oceniać takie 
środki ex post, z uwzględnieniem punktu 
widzenia MŚP, z zastrzeżeniem 
przestrzegania praw pracowników i norm 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 93
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
zgodnie ze strategią Komisji na rzecz MŚP 
prace nad uproszczeniem stanowią jedną z 
trzech podstaw współpracy UE z MŚP; 
uznaje ograniczenie biurokracji za ważny 
czynnik warunkujący zdolność gospodarki 
do ożywienia, innowacji i transformacji w 
kierunku, między innymi, produkcji 
przyjaznej dla klimatu, a także za warunek 
wstępny konkurencyjności przedsiębiorstw 
UE;

Or. en

Poprawka 94
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, 
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wierzy w potrzebę wzmocnienia 
zasady „duże wymogi w dużych sprawach, 
małe w małych” wzywa do nowego, 
międzyinstytucjonalnego zobowiązania do 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych; 
zwraca się do Komisji o stosowanie zasady 
„najpierw myśl na małą skalę” we 
wszystkich odpowiednich obszarach 
polityki, aby opracować przepisy, które 
pobudzą wzrost i rozwój MŚP;

Or. en

Poprawka 95
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
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Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji dotyczący powołania specjalnego 
pełnomocnika UE ds. MŚP w celu 
zwrócenia większej uwagi na interesy 
MŚP; wzywa Komisję do wykorzystywania 
istniejącego procesu „przeglądu wyników 
MŚP” i udziału w corocznej debacie na 
temat „sytuacji MŚP w UE”, która 
odbędzie się na posiedzeniu plenarnym 
Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 96
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. ponownie stwierdza, że 
uproszczenie procedur i cyfryzacja 
wymagają również nowoczesnej, 
elastycznej, cyfrowej i mniej 
zbiurokratyzowanej administracji 
publicznej, a także uproszczenia i 
usprawnienia norm poprzez gruntowne i 
horyzontalne zastosowanie zasady 
„najpierw myśl na małą skalę” i zasady 
jednorazowości;

Or. en

Poprawka 97
Tomas Tobé
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i samorządy lokalne do 
uznania klimatu biznesowego i 
konkurencyjności za nadrzędne priorytety 
ich programów politycznych; zachęca 
wszystkie te podmioty do podjęcia reform 
strukturalnych w celu zwiększenia 
wzrostu gospodarczego w Europie;

Or. en

Poprawka 98
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina o znaczeniu 
interwencji państwa na rzecz 
wypłacalności MŚP znajdujących się w 
trudnej sytuacji i zwraca uwagę, że taka 
pomoc musi obejmować utrzymanie 
miejsc pracy, ochronę wynagrodzeń i 
przestrzeganie praw pracowników;

Or. pt

Poprawka 99
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. jest zdania, że różnice w 
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wydajności między państwami 
członkowskimi są jedną z głównych 
przyczyn zakłóceń konkurencyjności w 
ramach rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 100
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. jest zdania, że „zielona 
transformacja” stwarza znaczne 
możliwości biznesowe dla MŚP, ale 
napotykają one na ograniczenia związane 
z ich wielkością i zasobami, które 
utrudniają im wykorzystanie tych 
możliwości w pełni; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
wsparcia dostosowanego do potrzeb MŚP i 
prawodawstwa odzwierciedlającego ich 
potrzeby i wyzwania, a jednocześnie 
zapewniającego jasne informacje i 
świadomość korzyści wynikających z 
ekologicznych decyzji, praktyk i modeli 
biznesowych;

Or. en

Poprawka 101
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. wzywa Komisję do 
zagwarantowania pełnej równowagi 
reprezentacji dużych i małych 
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przedsiębiorstw we wszystkich właściwych 
organach i komisjach związanych z 
kształtowaniem polityki UE, począwszy od 
Rady ds. Kontroli Regulacyjnej; uważa, że 
zważywszy na dużą różnorodność MŚP w 
Europie, obecność tylko jednego 
przedstawiciela MŚP w RSB dla całego 
sektora MŚP jest niewystarczająca;

Or. en

Poprawka 102
Tomas Tobé

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do wprowadzenia 
zasady „jedno więcej – jedno mniej” jako 
pierwszego kroku w kierunku 
powstrzymania fali nowych regulacji, 
przypomina jednakże, że utrzymuje ona 
jedynie status quo, co nie jest założeniem 
wystarczająco ambitnym;

Or. en

Poprawka 103
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. podkreśla potrzebę zwiększenia 
wsparcia dla MŚP na szczeblu UE przez 
rozwiązanie problemu głębokich 
nierówności wynikających z różnic między 
krajowymi systemami wsparcia;
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Or. pt

Poprawka 104
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Projekt rezolucji
 Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. uważa, że celom UE w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji 
powinny w pełni odpowiadać środki 
udostępnione państwom członkowskim, w 
szczególności finansowe, na wspieranie 
transformacji ich MŚP w tych 
dziedzinach, co ma szczególne znaczenie 
dla krajów i regionów słabiej rozwiniętych 
w ramach polityki spójności;
sublinha que tais objetivos não podem ser 
contraditórios, pelo contrário, devem 
coexistir com a salvaguarda do emprego 
com direitos e a melhoria das condições 
de trabalho nos diversos setores de 
atividade;
podkreśla, że cele te nie mogą być 
sprzeczne – wręcz przeciwnie, powinny 
współistnieć – z zabezpieczeniem miejsc 
pracy z gwarantowanymi prawami 
pracowniczymi i poprawą warunków 
pracy w różnych sektorach działalności;

Or. pt

Poprawka 105
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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1c. uznaje za niezwykle istotne, by 
Komisja skoncentrowała się na 
wzmocnieniu jednolitego rynku w celu 
ułatwienia dostępu MŚP do rynku, 
prowadzenia działalności transgranicznej, 
dywersyfikacji i wzmacniania krótkich i 
zrównoważonych łańcuchów dostaw; 
zwraca się do Komisji o podjęcie 
zdecydowanych działań w zakresie 
egzekwowania prawa w celu 
zagwarantowania, że jednolity rynek 
przyniesie korzyści wszystkim 
przedsiębiorstwom i konsumentom; w tym 
kontekście wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na zwalczanie 
nieuczciwych praktyk rynkowych oraz na 
lepszą ochronę MŚP;

Or. en

Poprawka 106
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. przyznaje, że choć wiele MŚP 
skłonnych jest inwestować w procesy 
energooszczędne, o obiegu zamkniętym i 
przyjazne dla środowiska, istnieją znaczne 
bariery, szczególnie finansowe, które im to 
utrudniają; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do usunięcia takich barier 
poprzez zapewnienie odpowiednich ram 
regulacyjnych oraz systemów wsparcia 
technicznego i finansowego 
umożliwiających skuteczne i szybkie 
wprowadzenie ekologicznych praktyk, 
procesów i usług;

Or. en

Poprawka 107
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Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1d. zachęca państwa członkowskie do 
wdrożenia jednolitego portalu cyfrowego 
w sposób przyjazny dla MŚP dzięki ścisłej 
współpracy z władzami regionalnymi i 
lokalnymi oraz dzięki zapewnieniu 
przyjaznego dla użytkowników dostępu 
cyfrowego do informacji, procedur, 
pomocy i usług związanych z 
prowadzeniem transgranicznej 
działalności gospodarczej, w tym porad 
dotyczących zamówień publicznych i 
źródeł finansowania;

Or. en

Poprawka 108
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1d. wyraża zaniepokojenie 
trudnościami w dostępie większości MŚP, 
zwłaszcza tych o mniejszej kapitalizacji, 
do finansowania EBI i apeluje o 
dostosowanie warunków dostępu do 
realiów MŚP w różnych państwach 
członkowskich;

Or. pt

Poprawka 109
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga



AM\1212400PL.docx 57/180 PE657.190v01-00

PL

Projekt rezolucji
 Ustęp 1 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1e. uważa, że strategia UE na rzecz 
MŚP nie powinna ograniczać się do 
zachęcania ich do udziału w ważnych 
projektach stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania 
(IPCEI), ale musi także wzmacniać i 
promować różne formy uczestnictwa MŚP 
w odpowiednich projektach na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i krajowym, 
służących propagowaniu spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
UE;

Or. pt

Poprawka 110
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1e. podkreśla, że zrównoważony 
rozwój powinien pozostać centralnym 
elementem polityki i programów UE oraz 
że należy wprowadzić środki 
umożliwiające wszystkim MŚP 
skorzystanie w pełni z transformacji 
ekologicznej;

Or. en

Poprawka 111
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Ustęp 1 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1f. ponownie wzywa Komisję do 
usunięcia głównych barier utrudniających 
MŚP wprowadzanie na rynek UE 
zrównoważonych produktów i usług o 
obiegu zamkniętym; zwraca się o podjęcie 
środków mających na celu podniesienie 
świadomości konsumentów i zwiększenie 
przejrzystości w całym łańcuchu dostaw w 
zakresie śladu ekologicznego i 
społecznego produktów i usług oraz 
zwiększenie publicznego i prywatnego 
popytu na produkty i usługi przyjazne dla 
środowiska; wzywa do ułatwienia MŚP 
dostępu do finansowania związanego ze 
zrównoważonym rozwojem w zakresie 
ochrony środowiska; wzywa do 
promowania sieci otwartych i opartych na 
współpracy, usług w zakresie 
dopasowywania i wymiany najlepszych 
praktyk, zachęt cenowych oraz tworzenia 
wskaźników i mierników transformacji 
ekologicznej i w kierunku gospodarki o 
obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 112
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że MŚP będą w stanie 
uzyskać lepszy dostęp do rynków 
światowych wyłącznie wówczas, gdy będą 
wspierane przez uporządkowany i 
przewidywalny ekosystem; przypomina w 
tym zakresie o roli izb gospodarczych w 

2. przypomina, że MŚP będą w stanie 
uzyskać lepszy dostęp do jednolitego 
rynku i rynków światowych wyłącznie 
wówczas, gdy przedstawione zostaną im 
przewidywalne ramy regulacyjne oraz gdy 
będą wspierane przez uporządkowane 
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poszczególnych państwach; przypomina, 
że mniejsze przedsiębiorstwa i 
mikroprzedsiębiorstwa są narażone na 
ryzyko wykluczenia z rynków światowych 
w przypadku braku odpowiedniego 
wsparcia;

sieci, solidne zasoby informacyjne i dostęp 
do możliwości inwestycyjnych; 
przypomina w tym zakresie o roli izb 
gospodarczych w państwach 
członkowskich i międzynarodowych; 
podkreśla możliwość wzmocnienia 
współpracy między siecią pełnomocników 
ds. MŚP a krajowymi i lokalnymi 
organizacjami reprezentującymi MŚP; 
przypomina, że mniejsze przedsiębiorstwa 
i mikroprzedsiębiorstwa są narażone na 
ryzyko wykluczenia z rynków światowych 
w przypadku braku odpowiedniego 
wsparcia i środków wspomagających 
przewidzianych w polityce handlowej UE;

Or. en

Poprawka 113
Robert Roos
w imieniu grupy EKR
Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że MŚP będą w stanie 
uzyskać lepszy dostęp do rynków 
światowych wyłącznie wówczas, gdy będą 
wspierane przez uporządkowany i 
przewidywalny ekosystem; przypomina w 
tym zakresie o roli izb gospodarczych w 
poszczególnych państwach; przypomina, 
że mniejsze przedsiębiorstwa i 
mikroprzedsiębiorstwa są narażone na 
ryzyko wykluczenia z rynków światowych 
w przypadku braku odpowiedniego 
wsparcia;

2. przypomina, że niektóre MŚP 
zainteresowane są dostępem do rynków 
światowych; przypomina w tym zakresie o 
roli izb gospodarczych w poszczególnych 
państwach;

Or. en

Poprawka 114
Henrike Hahn
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że MŚP będą w stanie 
uzyskać lepszy dostęp do rynków 
światowych wyłącznie wówczas, gdy będą 
wspierane przez uporządkowany i 
przewidywalny ekosystem; przypomina w 
tym zakresie o roli izb gospodarczych w 
poszczególnych państwach; przypomina, 
że mniejsze przedsiębiorstwa i 
mikroprzedsiębiorstwa są narażone na 
ryzyko wykluczenia z rynków światowych 
w przypadku braku odpowiedniego 
wsparcia;

2. przypomina, że MŚP będą w stanie 
uzyskać lepszy dostęp do rynków 
światowych wyłącznie wówczas, gdy będą 
wspierane przez uporządkowane i 
przewidywalne ramy prawne; przypomina 
w tym zakresie o roli delegatur UE i izb 
gospodarczych w poszczególnych 
państwach, wymianie najlepszych praktyk 
z partnerami handlowymi oraz 
dostarczaniu odpowiednich informacji; 
przypomina, że mniejsze przedsiębiorstwa 
i mikroprzedsiębiorstwa są narażone na 
ryzyko wykluczenia z rynków światowych 
w przypadku braku odpowiedniego 
wsparcia;

Or. en

Poprawka 115
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że MŚP będą w stanie 
uzyskać lepszy dostęp do rynków 
światowych wyłącznie wówczas, gdy będą 
wspierane przez uporządkowany i 
przewidywalny ekosystem; przypomina w 
tym zakresie o roli izb gospodarczych w 
poszczególnych państwach; przypomina, 
że mniejsze przedsiębiorstwa i 
mikroprzedsiębiorstwa są narażone na 
ryzyko wykluczenia z rynków światowych 
w przypadku braku odpowiedniego 
wsparcia;

2. przypomina, że MŚP będą w stanie 
podnieść konkurencyjność i uzyskać 
lepszy dostęp do rynków światowych 
wyłącznie wówczas, gdy będą wspierane 
przez uporządkowany i przewidywalny 
ekosystem, na poziomie zarówno 
lokalnym, jak i międzynarodowym; 
przypomina w tym zakresie o roli izb 
gospodarczych działających lokalnie i w 
poszczególnych państwach; ostrzega, że 
mniejsze przedsiębiorstwa i 
mikroprzedsiębiorstwa są narażone na 
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ryzyko wykluczenia z rynków światowych 
w przypadku braku odpowiedniego 
wsparcia;

Or. en

Poprawka 116
Clara Ponsatí Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że MŚP będą w stanie 
uzyskać lepszy dostęp do rynków 
światowych wyłącznie wówczas, gdy będą 
wspierane przez uporządkowany i 
przewidywalny ekosystem; przypomina w 
tym zakresie o roli izb gospodarczych w 
poszczególnych państwach; przypomina, 
że mniejsze przedsiębiorstwa i 
mikroprzedsiębiorstwa są narażone na 
ryzyko wykluczenia z rynków światowych 
w przypadku braku odpowiedniego 
wsparcia;

2. przypomina, że MŚP będą w stanie 
uzyskać lepszy dostęp do rynków 
światowych wyłącznie wówczas, gdy będą 
wspierane przez uporządkowany i 
przewidywalny ekosystem od poziomu 
lokalnego do globalnego, z 
uwzględnieniem opinii regionów; 
przypomina w tym zakresie o roli izb 
gospodarczych w poszczególnych 
państwach; przypomina, że mniejsze 
przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa 
są narażone na ryzyko wykluczenia z 
rynków światowych w przypadku braku 
odpowiedniego wsparcia;

Or. en

Poprawka 117
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że MŚP będą w stanie 
uzyskać lepszy dostęp do rynków 
światowych wyłącznie wówczas, gdy będą 
wspierane przez uporządkowany i 
przewidywalny ekosystem; przypomina w 
tym zakresie o roli izb gospodarczych w 

2. przypomina, że MŚP będą w stanie 
uzyskać lepszy dostęp do rynków 
światowych wyłącznie wówczas, gdy będą 
wspierane przez uporządkowany i 
przewidywalny ekosystem; przypomina, że 
mniejsze przedsiębiorstwa i 
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poszczególnych państwach; przypomina, 
że mniejsze przedsiębiorstwa i 
mikroprzedsiębiorstwa są narażone na 
ryzyko wykluczenia z rynków światowych 
w przypadku braku odpowiedniego 
wsparcia;

mikroprzedsiębiorstwa są narażone na 
ryzyko wykluczenia z rynków światowych 
w przypadku braku odpowiedniego 
wsparcia;

Or. en

Poprawka 118
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że MŚP będą w stanie 
uzyskać lepszy dostęp do rynków 
światowych wyłącznie wówczas, gdy będą 
wspierane przez uporządkowany i 
przewidywalny ekosystem; przypomina w 
tym zakresie o roli izb gospodarczych w 
poszczególnych państwach; przypomina, 
że mniejsze przedsiębiorstwa i 
mikroprzedsiębiorstwa są narażone na 
ryzyko wykluczenia z rynków światowych 
w przypadku braku odpowiedniego 
wsparcia;

2. przypomina, że MŚP będą w stanie 
uzyskać lepszy dostęp do rynków 
światowych wyłącznie wówczas, gdy będą 
wspierane przez uporządkowany i 
przewidywalny ekosystem; przypomina w 
tym zakresie o roli izb gospodarczych i 
podobnych instytucji w poszczególnych 
państwach; przypomina, że mniejsze 
przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa 
są narażone na ryzyko wykluczenia z 
rynków światowych w przypadku braku 
odpowiedniego wsparcia;

Or. en

Poprawka 119
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że MŚP będą w stanie 
uzyskać lepszy dostęp do rynków 
światowych wyłącznie wówczas, gdy będą 
wspierane przez uporządkowany i 
przewidywalny ekosystem; przypomina w 

2. przypomina, że MŚP będą w stanie 
uzyskać lepszy dostęp do rynków 
światowych wyłącznie wówczas, gdy będą 
wspierane przez uporządkowany i 
przewidywalny ekosystem; przypomina w 
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tym zakresie o roli izb gospodarczych w 
poszczególnych państwach; przypomina, 
że mniejsze przedsiębiorstwa i 
mikroprzedsiębiorstwa są narażone na 
ryzyko wykluczenia z rynków światowych 
w przypadku braku odpowiedniego 
wsparcia;

tym zakresie o roli organizacji MŚP i izb 
gospodarczych w poszczególnych 
państwach; przypomina, że mniejsze 
przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa 
są narażone na ryzyko wykluczenia z 
rynków światowych w przypadku braku 
odpowiedniego wsparcia;

Or. en

Poprawka 120
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że strategia dotycząca 
MŚP powinna opierać się na podejściu 
kładącym nacisk na wiedzę, ponieważ 
wykwalifikowana siła robocza ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju MŚP i 
umożliwienia im skutecznego 
pokonywania trudności związanych nie 
tylko z transformacją ekologiczną i 
cyfrową, ale również z tradycyjnymi 
wyzwaniami, z jakimi mierzą się te 
przedsiębiorstwa; jest zdania, że 
priorytetowo należy traktować te 
zdolności, których wielu MŚP nadal 
brakuje, takie jak umiejętności cyfrowe, 
znajomość procedur zamówień 
publicznych i edukacja finansowa, a także 
umiejętności w zakresie zarządzania 
kredytami i łańcuchem dostaw; jest 
zdania, że izby handlowe mogą odgrywać 
kluczową rolę w określaniu niedoborów 
umiejętności na szczeblu lokalnym; 
wzywa do opracowania specjalnego 
podejścia dotyczącego umiejętności 
wymaganych z punktu widzenia 
mikroprzedsiębiorstw;

Or. en
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Poprawka 121
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. z ubolewaniem odnotowuje 
utrzymujący się niewystarczający udział i 
niedofinansowanie kobiet w MŚP; wzywa 
do podejmowania inicjatyw skierowanych 
na działania edukacyjne i podnoszące 
kwalifikacje kobiet, aby ułatwić im 
zakładanie i zarządzanie MŚP; wzywa do 
rozszerzenia zakresu produktów 
finansowych oferowanych kobietom-
przedsiębiorcom; z zadowoleniem 
przyjmuje „inicjatywę finansowania 
uwzględniającego aspekt płci” Komisji i 
wzywa do jej szybkiego wdrożenia oraz do 
wyznaczenia celu polegającego na 
osiągnięciu 50 %-owego udziału płci w 
organach EBI podejmujących decyzje 
inwestycyjne; zwraca się do państw 
członkowskich o pełne wykorzystanie 
możliwości finansowania oferowanych 
przez różne programy UE w celu 
zwiększenia reprezentacji i finansowania 
kobiet w MŚP;

Or. en

Poprawka 122
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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2a. z zadowoleniem przyjmuje 
dotychczasowe osiągnięcia w zakresie 
stosowania zasad lepszego stanowienia 
prawa; zauważa, że należy poczynić dalsze 
postępy, w szczególności w zakresie 
uproszczenia i standaryzacji formularzy i 
procedur, przy konsekwentnym wdrażaniu 
zasady jednorazowości i zasady domyślnej 
formy cyfrowej, zarówno na szczeblu UE, 
jak i państw członkowskich; podkreśla, że 
wyniki testu MŚP przedstawione w ocenie 
skutków przyszłych wniosków powinny 
jasno wskazywać, w jaki sposób można 
osiągnąć uproszczenie zgodnie z zasadą 
„jedno więcej – jedno mniej” lub - w 
miarę możliwości - dalsze uproszczenie 
(jedno więcej - dwa mniej);

Or. en

Poprawka 123
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a.  podkreśla potrzebę wykorzystania 
całej dostępnej wiedzy w celu wspierania 
innowacji, rozwoju i przedsiębiorczości; 
zachęca do zaangażowania agencji 
rozwoju regionalnego w planowanie i 
realizację nowej strategii na rzecz MŚP, 
aby wykorzystać fakt ich bliskiej 
lokalizacji, wiedzę i doświadczenie we 
wspieraniu struktury produkcyjnej tego 
typu;

 uznaje inteligentną specjalizację za 
kluczowy czynnik promowania współpracy 
pomiędzy MŚP w celu tworzenia synergii 
w procesie innowacji; podkreśla znaczenie 
istnienia skutecznych mechanizmów 
wymiany najlepszych praktyk w tej 
dziedzinie;
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Poprawka 124
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że w związku z 
zakłóceniem globalnych i, co bardziej 
niepokojące, europejskich łańcuchów 
dostaw na skutek środków 
ograniczających handel, coraz istotniejsze 
staje się zagwarantowanie, że europejski 
przemysł i MŚP będą mogły zaopatrywać 
się w środki produkcji pochodzące z 
różnych państw trzecich poprzez 
harmonizację treści technicznych norm 
europejskich i międzynarodowych; z 
ubolewaniem odnotowuje, że obecnie 
zadanie to jest utrudnione ze względu na 
biurokratyczne podejście Komisji;

Or. en

Poprawka 125
Robert Roos
w imieniu grupy EKR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. z ubolewaniem odnotowuje, że ze 
względu na środki polityki pieniężnej 
banku centralnego i ramy regulacyjne, na 
dostęp do kredytowania daleko bardziej 
wpływa obecnie rozmiar przedsiębiorstw 
niż ich zdolność kredytowa; sugeruje 
podjęcie działań mających na celu 
położenie kresu takim różnicom w 
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dostępie do kredytów; podkreśla, że w 
sektorze bankowym istnieje potrzeba 
uproszczenia wymogów w zakresie 
należytej staranności wobec klienta, aby 
umożliwić MŚP łatwiejszy dostęp do 
kredytów bankowych;

Or. en

Poprawka 126
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla znaczenie podnoszenia 
świadomości MŚP na temat jednolitego 
rynku, jego zasad i narzędzi, również 
poprzez uproszczenie ram odniesienia i 
poprawę komunikacji w zakresie 
dostosowanych do potrzeb możliwości;

Or. en

Poprawka 127
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, 
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję do poparcia 
otwartego i opartego na zasadach handlu 
transgranicznego oraz do poprawy 
dostępu europejskich MŚP do rynków 
międzynarodowych;
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Poprawka 128
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. podkreśla, że inicjatywy i 
programy takie jak EIC, EIT, InvestEU i 
„Cyfrowa Europa” będą mieć kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia wsparcia dla 
MŚP opracowujących innowacyjne 
rozwiązania i nowatorskie technologie, 
przyczyniając się do osiągnięcia wiodącej 
roli UE w dziedzinie technologii i 
przyszłego wzrostu; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia wsparcia 
dla możliwości MŚP w zakresie innowacji 
oraz do maksymalnego wykorzystania 
synergii z podobnymi programami UE w 
ramach krajowych strategii innowacji; 
podkreśla, że innowacyjne MŚP 
specjalizujące się w pionierskich 
technologiach, takich jak SI, duże zbiory 
danych, VR/AR, zrównoważony transport, 
robotyka, technologie rozproszonego 
rejestru, cyfrowe usługi zdrowotne, druk 
trójwymiarowy, magazynowanie energii, 
innowacyjna produkcja żywności lub 
recykling, wymagają dla swego 
przetrwania dochodów zewnętrznych, 
szczególnie w okresie recesji;

Or. en

Poprawka 129
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Maria da Graça 
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Carvalho, Angelika Winzig, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Eva Maydell, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. wzywa do zintensyfikowania 
działań mających na celu rozwiązanie 
problemu niedopasowania i niedoborów 
umiejętności oraz do wyposażenia MŚP w 
solidne umiejętności podstawowe, cyfrowe 
i związane z ochroną środowiska, które 
umożliwią im szybkie wprowadzanie 
zmian na rynkach pracy; podkreśla 
potrzebę wspierania MŚP w 
egzekwowaniu ich zdolności do 
przeprowadzenia skutecznej transformacji 
i podnoszenia kwalifikacji pracowników, 
także w świetle przyspieszenia 
spowodowanego kryzysem związanym z 
COVID-19 i podkreśla rolę, jaką w tym 
celu może odegrać opracowany przez 
Komisję europejski program na rzecz 
umiejętności, w szczególności 
promowanie inwestycji w dalsze szkolenia 
zawodowe i programy praktyk w MŚP;

Or. en

Poprawka 130
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. wyraża zaniepokojenie wobec 
nowego wniosku Komisji dotyczącego 
zharmonizowanych norm i ich 
zwiększonego udziału w dobrowolnym 
systemie opracowywania norm 
technicznych; podkreśla, że ograniczy to 
zdolność europejskich ram prawnych do 
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dostosowania się do zmian 
technologicznych wkraczających na 
rynek, co z kolei osłabi zdolność Europy 
do wpływania na techniczne treści norm 
międzynarodowych, a w konsekwencji na 
konkurencyjność przemysłu europejskiego 
i MŚP;

Or. en

Poprawka 131
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. przypomina, że MŚP nie dysponują 
zazwyczaj wystarczającymi zasobami 
finansowymi i ludzkimi, aby na równi z 
innymi zainteresowanymi stronami, w 
szczególności wielonarodowymi 
korporacjami, uczestniczyć w procesie 
kształtowania polityki i zasad, które ich 
dotyczą; wzywa zatem Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia szerszego i 
bardziej przejrzystego zaangażowania 
MŚP w celu zapewnienia włączającego i 
skutecznego procesu kształtowania 
polityki;

Or. en

Poprawka 132
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. uważa, że zasady „obiegu 
zamkniętego” muszą stanowić podstawę 
modernizacji gospodarki Unii poprzez 
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priorytetowe traktowanie zapotrzebowania 
w zakresie energii i zasobów oraz 
przekształcenia całych sektorów 
przemysłu, procesów produkcyjnych, 
modeli biznesowych, łańcuchów wartości i 
ostatecznie produktów i usług; wzywa 
Komisję do ustalenia sektorowych celów w 
zakresie efektywnego gospodarowania 
zasobami oraz do wdrożenia środków 
monitorowania i kontroli opartych na 
wymiernych i wiarygodnych wskaźnikach;

Or. en

Poprawka 133
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie programów przyspieszonych 
szkoleń w zakresie cyfryzacji w ramach 
programu „Cyfrowa Europa”; podkreśla, że 
szkolenia mają zasadnicze znaczenie dla 
rozwijania umiejętności pracowników 
MŚP w takich obszarach, jak: łańcuch 
bloków, cyberbezpieczeństwo i sztuczna 
inteligencja; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny ex post, aby 
zagwarantować, że program przyczynia się 
do osiągnięcia wyznaczonych w nim 
celów;

3. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie programów przyspieszonych 
szkoleń w zakresie cyfryzacji w ramach 
programu „Cyfrowa Europa”; podkreśla, że 
szkolenia mają zasadnicze znaczenie dla 
rozwijania umiejętności pracowników 
MŚP w takich obszarach, jak: technologie 
rozproszonego rejestru, 
cyberbezpieczeństwo i sztuczna 
inteligencja; podkreśla, że intensywne 
kursy umiejętności cyfrowych dla MŚP 
powinny być poprzedzone dotowanymi 
programami umożliwiającymi 
właścicielom i kadrze kierowniczej MŚP 
określenie potrzeb i możliwości w zakresie 
technologii cyfrowych; uznaje za istotne, 
by w programach tych powiązać kwestie 
cyfrowe i klimatyczne, na przykład 
poprzez ułatwienie cyfrowego śledzenia, a 
tym samym podnoszenie przejrzystości 
łańcuchów wartości lub tworzenie 
Internetu rzeczy, który przyspiesza rozwój 
gospodarki o obiegu zamkniętym i 
przyczynia się do podnoszenia 
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świadomości na temat potencjalnych 
oszczędności energii i zasobów, w tym na 
temat samego systemu informatycznego; 
wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny 
ex post, aby zagwarantować, że program 
przyczynia się do osiągnięcia 
wyznaczonych w nim celów;

Or. en

Poprawka 134
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie programów 
przyspieszonych szkoleń w zakresie 
cyfryzacji w ramach programu „Cyfrowa 
Europa”; podkreśla, że szkolenia mają 
zasadnicze znaczenie dla rozwijania 
umiejętności pracowników MŚP w takich 
obszarach, jak: łańcuch bloków, 
cyberbezpieczeństwo i sztuczna 
inteligencja; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny ex post, aby 
zagwarantować, że program przyczynia się 
do osiągnięcia wyznaczonych w nim 
celów;

3. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie dotyczące programu 
„Cyfrowa Europa”, w szczególności 
utworzenie sieci europejskich ośrodków 
innowacji cyfrowych, które między innymi 
będą zajmować się problemem 
niedopasowania umiejętności i zachęcać 
do specjalizacji w zakresie cyfrowych 
technologii i zastosowań poprzez 
wspieranie projektowania i realizacji 
wysokiej jakości szkoleń; z zadowoleniem 
przyjmuje zapowiedź Komisji dotyczącą 
uruchomienia przyspieszonych szkoleń w 
zalresie cyfryzacji dla pracowników 
MŚP1a, aby stali się sprawnymi 
użytkownikami w takich obszarach, jak: 
SI, cyberbezpieczeństwo lub technologie 
rozproszonego rejestru, opierając się na 
doświadczeniach platform „umiejętności 
cyfrowe” i „koalicja na rzecz 
zatrudnienia” wzywa Komisję do 
podsumowania wyników po 
przeprowadzeniu ocen ex post tych 
działań, aby zapewnić, że wyznaczone cele 
zostaną osiągnięte;
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Poprawka 135
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie programów przyspieszonych 
szkoleń w zakresie cyfryzacji w ramach 
programu „Cyfrowa Europa”; podkreśla, że 
szkolenia mają zasadnicze znaczenie dla 
rozwijania umiejętności pracowników 
MŚP w takich obszarach, jak: łańcuch 
bloków, cyberbezpieczeństwo i sztuczna 
inteligencja; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny ex post, aby 
zagwarantować, że program przyczynia się 
do osiągnięcia wyznaczonych w nim 
celów;

3. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie programów przyspieszonych 
szkoleń w zakresie cyfryzacji w ramach 
programu „Cyfrowa Europa”; podkreśla, że 
szkolenia mają zasadnicze znaczenie dla 
rozwijania umiejętności pracowników 
MŚP w takich obszarach, jak: łańcuch 
bloków, cyberbezpieczeństwo i sztuczna 
inteligencja; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny ex post, aby 
zagwarantować, że program przyczynia się 
do osiągnięcia wyznaczonych w nim 
celów; podziela zdanie Komisji 
Europejskiej, że co najmniej jeden 
ośrodek innowacji cyfrowych w każdym 
państwie członkowskim[1]powinien 
posiadać wysoki stopień specjalizacji w 
dziedzinie sztucznej inteligencji1a;
_________________
1a WHITE PAPER On Artificial 
Intelligence - A European approach to 
excellence and trust - COM(2020) 65 final 
(BIAŁA KSIĘGA w sprawie sztucznej 
inteligencji - europejskie podejście do 
doskonałości i zaufania)

Or. en

Poprawka 136
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
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Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie programów przyspieszonych 
szkoleń w zakresie cyfryzacji w ramach 
programu „Cyfrowa Europa”; podkreśla, że 
szkolenia mają zasadnicze znaczenie dla 
rozwijania umiejętności pracowników 
MŚP w takich obszarach, jak: łańcuch 
bloków, cyberbezpieczeństwo i sztuczna 
inteligencja; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny ex post, aby 
zagwarantować, że program przyczynia się 
do osiągnięcia wyznaczonych w nim 
celów;

3. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie programów przyspieszonych 
szkoleń w zakresie cyfryzacji w ramach 
programu „Cyfrowa Europa”; podkreśla, że 
szkolenia przedsiębiorców i ich 
pracowników mają zasadnicze znaczenie 
dla rozwijania umiejętności pracowników 
MŚP w takich obszarach, jak łańcuch 
bloków, cyberbezpieczeństwo i sztuczna 
inteligencja; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny ex post, aby 
zagwarantować, że program przyczynia się 
do osiągnięcia wyznaczonych w nim celów 
i zapewnia programy szkoleniowe oraz 
środki towarzyszące przeznaczone dla 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 137
Clara Ponsatí Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie programów przyspieszonych 
szkoleń w zakresie cyfryzacji w ramach 
programu „Cyfrowa Europa”; podkreśla, że 
szkolenia mają zasadnicze znaczenie dla 
rozwijania umiejętności pracowników 
MŚP w takich obszarach, jak: łańcuch 
bloków, cyberbezpieczeństwo i sztuczna 
inteligencja; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny ex post, aby 
zagwarantować, że program przyczynia się 
do osiągnięcia wyznaczonych w nim 
celów;

z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie programów przyspieszonych 
szkoleń w zakresie cyfryzacji w ramach 
programu „Cyfrowa Europa”; podkreśla, że 
szkolenia mają zasadnicze znaczenie dla 
rozwijania umiejętności pracowników 
MŚP w takich obszarach, jak: łańcuch 
bloków, cyberbezpieczeństwo i sztuczna 
inteligencja; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny ex post, aby 
zagwarantować, że program przyczynia się 
do osiągnięcia wyznaczonych w nim celów 
i zapewnienia, że żadne państwo 
członkowskie ani przedsiębiorstwo nie 
skorzysta z cyfryzacji w celu podważenia 
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podstawowych praw i wolności obywateli;

Or. en

Poprawka 138
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie programów przyspieszonych 
szkoleń w zakresie cyfryzacji w ramach 
programu „Cyfrowa Europa”; podkreśla, że 
szkolenia mają zasadnicze znaczenie dla 
rozwijania umiejętności pracowników 
MŚP w takich obszarach, jak: łańcuch 
bloków, cyberbezpieczeństwo i sztuczna 
inteligencja; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny ex post, aby 
zagwarantować, że program przyczynia się 
do osiągnięcia wyznaczonych w nim 
celów;

3. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie programów przyspieszonych 
szkoleń w zakresie cyfryzacji w ramach 
programu „Cyfrowa Europa”; podkreśla, że 
szkolenia mają zasadnicze znaczenie dla 
rozwijania umiejętności pracowników 
MŚP w takich obszarach, jak: łańcuch 
bloków, cyberbezpieczeństwo i sztuczna 
inteligencja; wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że program „Cyfrowa 
Europa” będzie wspierać inicjatywy 
szkoleniowe dla mikroprzedsiębiorstw i 
zapewniać im pomoc techniczną, a także 
do przeprowadzenia oceny ex post, aby 
zagwarantować, że program przyczynia się 
do osiągnięcia wyznaczonych w nim 
celów;

Or. en

Poprawka 139
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie programów przyspieszonych 
szkoleń w zakresie cyfryzacji w ramach 
programu „Cyfrowa Europa”; podkreśla, że 
szkolenia mają zasadnicze znaczenie dla 

3. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie programów przyspieszonych 
szkoleń w zakresie cyfryzacji w ramach 
programu „Cyfrowa Europa”; podkreśla, że 
szkolenia mają zasadnicze znaczenie dla 
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rozwijania umiejętności pracowników 
MŚP w takich obszarach, jak: łańcuch 
bloków, cyberbezpieczeństwo i sztuczna 
inteligencja; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny ex post, aby 
zagwarantować, że program przyczynia się 
do osiągnięcia wyznaczonych w nim 
celów;

rozwijania umiejętności pracowników 
MŚP w takich obszarach, jak: łańcuch 
bloków, cyberbezpieczeństwo i sztuczna 
inteligencja; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny ex post, aby 
zagwarantować, że program przyczynia się 
do osiągnięcia wyznaczonych w nim celów 
oraz zapewnia programy szkoleniowe i 
środki towarzyszące przeznaczone dla 
mikroprzedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 140
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Angelika Winzig, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Eva Maydell, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że podnoszenie 
umiejętności zarządczych zarówno 
pracowników, jak i przedsiębiorców w 
małych przedsiębiorstwach jest istotnym 
sposobem na poprawę ich zdolności w 
zakresie innowacji; podkreśla, że 
wprowadzenie programów szkoleń w 
zakresie zarządzania oraz pomoc 
techniczna w dziedzinie wykorzystania 
ICT i nowych technologii mogą 
skutecznie przyczynić się do poprawy 
zdolności mniejszych przedsiębiorstw do 
wykorzystywania innowacji 
wewnętrznych, zrozumienia rynków 
lokalnych, porównywania wyników 
działalności, uwzględnienia praw 
własności intelektualnej w ogólnej 
strategii biznesowej oraz otwarcia MŚP na 
nowe możliwości wynikające z obecnej 
transformacji cyfrowej;
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Or. en

Poprawka 141
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. jest zdania, że w celu poprawy 
przyjazności administracji publicznej 
wobec przedsiębiorstw w sektorze 
publicznym i wśród jego pracowników 
należy promować narzędzia administracji 
elektronicznej, politykę innowacji 
cyfrowej i podnoszenia umiejętności 
cyfrowych; wzywa Komisję do 
zapewnienia wymiany najlepszych praktyk 
w tej dziedzinie na szczeblu krajowym i 
regionalnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem publicznego zarządzania 
konkurencyjnością gospodarczą;

Or. en

Poprawka 142
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, że MŚP rozwijają 
umiejętności niezbędne dla skutecznego 
uczestnictwa w transformacji ekologicznej 
i cyfrowej; uważa, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na podnoszenie 
umiejętności cyfrowych pracowników, a 
także na podnoszenie świadomości i 
gotowości na zagrożenia związane z ICT, 
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takie jak ataki cybernetyczne i naruszenia 
danych;

Or. en

Poprawka 143
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. z ubolewaniem odnotowuje, że 
promowanie równości jest czynnikiem 
konkurencyjności. podkreśla, że tzw. 
„szklany sufit” ogranicza 
konkurencyjność poprzez utrudnianie - ze 
względu na płeć - włączenia dostępnych 
umiejętności i wiedzy do systemu 
produkcji w oparciu o płeć;

Or. en

Poprawka 144
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, 
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sara Skyttedal, 
Antonio Tajani, Massimiliano Salini

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. stwierdza, że harmonizacja praw 
własności intelektualnej od dawna 
uznawana jest za ważny krok w kierunku 
jednolitego rynku, wzywa zatem Komisję 
do priorytetowego potraktowania 
proponowanego planu działania 
dotyczącego własności intelektualnej w 
celu stworzenia jednolitego rynku, który 
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obejmie również towary chronione 
prawem autorskim i opatentowane 
wynalazki, co będzie korzystne dla 
globalnej konkurencyjności 
innowacyjnych MŚP;

Or. en

Poprawka 145
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do zapewnienia, aby unijna 
polityka innowacyjności i unijne 
instrumenty na rzecz innowacyjności 
wspierały również niecyfrowe MŚP, w 
szczególności w sektorach tradycyjnych, w 
których nie poczyniono jeszcze istotnych 
postępów w dziedzinie cyfryzacji;

4. wzywa do zapewnienia, aby 
szeroko rozpowszechniona unijna polityka 
innowacyjności i unijne instrumenty na 
rzecz innowacyjności wspierały również 
nie tylko te MŚP, które i tak 
wprowadziłyby innowacje, lecz również - 
zależnie od potrzeb - te, które pozostają w 
tyle, w szczególności w sektorach 
tradycyjnych, w których nie poczyniono 
jeszcze istotnych postępów w dziedzinie 
cyfryzacji; podkreśla w tym względzie 
potencjał Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz jego 
wspólnot wiedzy i innowacji, ponieważ 
stanowią one skuteczną drogę do 
zacieśnienia współpracy między MŚP, 
ośrodkami badawczymi i uniwersytetami 
w zakresie promowania lokalnej 
przedsiębiorczości i podejmowania 
najpilniejszych wyzwań społecznych 
naszych czasów; podkreśla, że program 
„Horyzont Europa” ma charakter 
priorytetowy i wymaga znacznego 
finansowania;

Or. en
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Poprawka 146
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do zapewnienia, aby unijna 
polityka innowacyjności i unijne 
instrumenty na rzecz innowacyjności 
wspierały również niecyfrowe MŚP, w 
szczególności w sektorach tradycyjnych, w 
których nie poczyniono jeszcze istotnych 
postępów w dziedzinie cyfryzacji;

4. wzywa do zapewnienia, aby unijna 
polityka i unijne instrumenty na rzecz 
innowacyjności i cyfryzacji wspierały 
również niecyfrowe MŚP, w szczególności 
w sektorach tradycyjnych, w których nie 
poczyniono jeszcze istotnych postępów w 
dziedzinie cyfryzacji; zauważa, że dalsze 
działania mają na celu maksymalizację 
dostępu do informacji i wykorzystania 
technologii cyfrowych w celu 
profesjonalizacji zarządzania 
przedsiębiorstwami oraz dalsze badania 
nad wykorzystaniem chmur 
obliczeniowych, sztucznej inteligencji i 
narzędzi analityki danych; z ubolewaniem 
odnotowuje, że większość MŚP nie 
posiada dostępu do tworzonych przez 
siebie danych; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje europejską 
strategię w zakresie danych, której celem 
jest stworzenie rzeczywistego rynku 
danych, na którym MŚP będą miały łatwy 
dostęp i możliwość korzystania z danych;

Or. en

Poprawka 147
Paolo Borchia, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do zapewnienia, aby unijna 
polityka innowacyjności i unijne 

4. wzywa do zapewnienia, aby unijna 
polityka innowacyjności i unijne 
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instrumenty na rzecz innowacyjności 
wspierały również niecyfrowe MŚP, w 
szczególności w sektorach tradycyjnych, w 
których nie poczyniono jeszcze istotnych 
postępów w dziedzinie cyfryzacji;

instrumenty na rzecz innowacyjności 
wspierały również niecyfrowe MŚP, w 
szczególności w sektorach tradycyjnych, 
takich jak produkcja, w których nie 
poczyniono jeszcze istotnych postępów w 
dziedzinie cyfryzacji; z ubolewaniem 
odnotowuje, że niecyfrowe MŚP są coraz 
częściej wykluczane z programów 
finansowania badań i innowacji na 
szczeblu europejskim;

Or. en

Poprawka 148
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do zapewnienia, aby unijna 
polityka innowacyjności i unijne 
instrumenty na rzecz innowacyjności 
wspierały również niecyfrowe MŚP, w 
szczególności w sektorach tradycyjnych, w 
których nie poczyniono jeszcze istotnych 
postępów w dziedzinie cyfryzacji;

4. wzywa do zapewnienia, aby unijna 
polityka innowacyjności i unijne 
instrumenty na rzecz innowacyjności 
wspierały również niecyfrowe MŚP, w 
szczególności w sektorach tradycyjnych, w 
których nie poczyniono jeszcze istotnych 
postępów w dziedzinie cyfryzacji lub w 
których cyfryzacja nie jest istotna z 
punktu widzenia procesów produkcyjnych 
i wytwórczych;

Or. en

Poprawka 149
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do zapewnienia, aby unijna 
polityka innowacyjności i unijne 
instrumenty na rzecz innowacyjności 

4. wzywa do zapewnienia, aby unijna 
polityka innowacyjności i unijne 
instrumenty na rzecz innowacyjności miały 
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wspierały również niecyfrowe MŚP, w 
szczególności w sektorach tradycyjnych, w 
których nie poczyniono jeszcze istotnych 
postępów w dziedzinie cyfryzacji;

charakter w możliwie najwyższym stopniu 
neutralny sektorowo, aby wspierały 
również niecyfrowe MŚP, w szczególności 
w sektorach tradycyjnych, w których nie 
poczyniono jeszcze istotnych postępów w 
dziedzinie cyfryzacji;

Or. en

Poprawka 150
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do zapewnienia, aby unijna 
polityka innowacyjności i unijne 
instrumenty na rzecz innowacyjności 
wspierały również niecyfrowe MŚP, w 
szczególności w sektorach tradycyjnych, w 
których nie poczyniono jeszcze istotnych 
postępów w dziedzinie cyfryzacji;

4. wzywa do zapewnienia, aby unijna 
polityka innowacyjności i specjalne unijne 
instrumenty na rzecz innowacyjności 
wspierały MŚP, w szczególności 
mikroprzedsiębiorstwa, we wszystkich 
sektorach produkcyjnych;

Or. en

Poprawka 151
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa do zapewnienia, aby unijna 
polityka innowacyjności i unijne 
instrumenty na rzecz innowacyjności 
wspierały wszystkie MŚP; uważa, że 
cyfryzacja przemysłu MŚP w Unii, w tym 
w sektorach tradycyjnych, ma znaczenie 
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nadrzędne; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do inwestowania m.in. w 
gospodarkę opartą na danych, sztuczną 
inteligencję, inteligentną produkcję, 
Internet rzeczy (IoT), informatykę 
kwantową;

Or. en

Poprawka 152
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina o roli szkolenia 
zawodowego, które ma zasadnicze 
znaczenie dla wspierania procesu 
wprowadzania absolwentów i osób 
bezrobotnych na rynek pracy, oraz o 
konieczności zagwarantowania, aby MŚP 
mogły polegać na odpowiednio 
wyszkolonych pracownikach; zachęca 
państwa członkowskie do jak najlepszego 
wykorzystywania będącego w 
przygotowaniu Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (ESF+) oraz 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR);

5. przypomina o roli kształcenia i 
szkolenia zawodowego oraz uczenia się 
przez całe życie, w tym zmiany i 
podnoszenia kwalifikacji, które mają 
zasadnicze znaczenie dla procesu 
integracji absolwentów i osób 
bezrobotnych, a także legalnych 
migrantów i uchodźców na rynku pracy 
oraz o konieczności zagwarantowania, aby 
MŚP mogły polegać na odpowiednio 
wyszkolonych pracownikach; zachęca 
państwa członkowskie do jak najlepszego 
wykorzystywania będącego w 
przygotowaniu Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (ESF+) oraz Funduszu 
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 
(FST); wzywa Komisję do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi w 
celu opracowania średnio- i 
długoterminowych prognoz dotyczących 
umiejętności wymaganych na rynku pracy 
oraz do zapewnienia dobrego 
dopasowania umiejętności osób 
poszukujących pracy do potrzeb 
pracodawców; wzywa do opracowania 
udoskonalonych programów oferujących 
innowacyjne narzędzia uczenia się przez 
całe życie w celu zaspokojenia potrzeb i 
uwzględnienia trudności pracodawców i 
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pracowników MŚP;

Or. en

Poprawka 153
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina o roli szkolenia 
zawodowego, które ma zasadnicze 
znaczenie dla wspierania procesu 
wprowadzania absolwentów i osób 
bezrobotnych na rynek pracy, oraz o 
konieczności zagwarantowania, aby MŚP 
mogły polegać na odpowiednio 
wyszkolonych pracownikach; zachęca 
państwa członkowskie do jak najlepszego 
wykorzystywania będącego w 
przygotowaniu Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (ESF+) oraz 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR);

5. przypomina o roli szkolenia 
zawodowego i uczenia się przez całe życie, 
które ma zasadnicze znaczenie dla 
wspierania zmiany i podnoszenia 
kwalifikacji absolwentów i osób 
bezrobotnych w celu ułatwienia procesu 
wprowadzania ich na rynek pracy oraz o 
konieczności zagwarantowania, aby MŚP 
mogły polegać na odpowiednio 
wyszkolonych pracownikach; zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zacieśnienia współpracy w celu jak 
najlepszego wykorzystywania będącego w 
przygotowaniu Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (ESF+), Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji (FST) w zależności od 
szczególnych potrzeb społeczności 
lokalnych; z zadowoleniem przyjmuje fakt, 
że FST będzie między innymi kierować 
inwestycje do MŚP, aby przyczyniać się do 
zmniejszania nierówności społecznych;

Or. en

Poprawka 154
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina o roli szkolenia 
zawodowego, które ma zasadnicze 
znaczenie dla wspierania procesu 
wprowadzania absolwentów i osób 
bezrobotnych na rynek pracy, oraz o 
konieczności zagwarantowania, aby MŚP 
mogły polegać na odpowiednio 
wyszkolonych pracownikach; zachęca 
państwa członkowskie do jak najlepszego 
wykorzystywania będącego w 
przygotowaniu Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (ESF+) oraz 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR);

5. przypomina o roli szkolenia 
zawodowego i uczenia się przez całe życie, 
które mają zasadnicze znaczenie dla 
wspierania procesu wprowadzania 
absolwentów i osób bezrobotnych na rynek 
pracy, oraz o konieczności 
zagwarantowania, aby MŚP mogły polegać 
na odpowiednio wyszkolonych 
pracownikach; zachęca państwa 
członkowskie do jak najlepszego 
wykorzystywania będącego w 
przygotowaniu Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (ESF+) oraz 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR);

Or. en

Poprawka 155
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina o roli szkolenia 
zawodowego, które ma zasadnicze 
znaczenie dla wspierania procesu 
wprowadzania absolwentów i osób 
bezrobotnych na rynek pracy, oraz o 
konieczności zagwarantowania, aby MŚP 
mogły polegać na odpowiednio 
wyszkolonych pracownikach; zachęca 
państwa członkowskie do jak najlepszego 
wykorzystywania będącego w 
przygotowaniu Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (ESF+) oraz 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR);

5. przypomina o roli szkolenia 
zawodowego, które ma zasadnicze 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
rozbieżności między popytem a podażą 
wykwalifikowanej siły roboczej; zachęca 
państwa członkowskie do jak najlepszego 
wykorzystywania będącego w 
przygotowaniu Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (ESF+) oraz 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) w synergii z 
programami „Cyfrowa Europa” i 
„Horyzont Europa”;
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Or. en

Poprawka 156
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. z ubolewaniem odnotowuje, że w 
obszarze przedsiębiorczości i dostępu do 
finansowania dla mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzonych przez kobiety nadal 
utrzymuje się zróżnicowanie sytuacji 
kobiet i mężczyzn; z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę finansowania 
uwzględniającego aspekt płci, która 
zostanie podjęta przez Komisję; wzywa 
Komisję do oceny barier, które w dalszym 
ciągu utrudniają pełne uwolnienie 
potencjału przedsiębiorczości kobiet oraz 
do usprawnienia wymiany najlepszych 
praktyk również w zakresie zwiększania 
umiejętności i pewności siebie kobiet w tej 
dziedzinie; podkreśla, że wykorzystanie 
danych segregowanych ze względu na płeć 
pomoże uczynić tę ocenę bardziej 
szczegółową i poprawi ogólną jakość 
procesu decyzyjnego;

Or. en

Poprawka 157
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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5a. wzywa do rozwiązania problemu 
niedoborów w wiedzy i umiejętności MŚP 
w odniesieniu do zrównoważonych 
ekologicznie technologii, praktyk i modeli 
biznesowych; wzywa Komisję Europejską 
i państwa członkowskie do przyspieszenia 
i rozszerzenia inicjatyw mających na celu 
określenie zapotrzebowania na 
umiejętności oraz do rozwiązania 
problemu braków na rynku pracy poprzez 
edukację, strategie szkolenia zawodowego 
i programy rozwoju umiejętności 
skierowane do MŚP, w szczególności w 
sektorach, w których cele UE w zakresie 
zrównoważonej energii i ochrony 
środowiska wymagają zasadniczej 
transformacji produktów, procesów i 
usług;

Or. en

Poprawka 158
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że taki proces 
powiązania umiejętności i szkoleń 
wymaga ustrukturyzowanego, 
systematycznego i silnego powiązania 
systemu edukacji z systemem produkcji; 
zachęca do rozwijania strategii takich 
powiązań i podkreśla rolę, jaką MŚP 
mogą odegrać w tym procesie;

Or. en

Poprawka 159
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Projekt rezolucji
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Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla konieczność 
opracowania i wdrożenia środków 
wsparcia w dziedzinie szkolenia 
kierownictwa i kadr oraz zarządzania, a 
także wsparcia organizacyjnego, 
technologicznego i handlowego, 
ukierunkowanych w szczególności na 
potrzeby mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiors;

Or. pt

Poprawka 160
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina, że MŚP zajmujące się 
rzemiosłem tradycyjnym stanowią 
szczególnie wrażliwy segment sieci MŚP; 
uznaje ich wartość gospodarczą i społeczną 
i wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia konkurencyjności tego 
sektora;

6. przypomina, że strategia dla MŚP 
musi obejmować MŚP różnej wielkości i 
różnych typów, od tradycyjnych poprzez 
społeczne po zaawansowane 
technologicznie; uznaje MŚP zajmujące 
się rzemiosłem tradycyjnym, 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i 
mikroprzedsiębiorstwa za szczególnie 
wrażliwy segment sieci MŚP; uznaje ich 
wartość gospodarczą i społeczną i wzywa 
państwa członkowskie do zapewnienia 
przetrwania i aktywności tych sektorów;

Or. en

Poprawka 161
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina, że MŚP zajmujące się 
rzemiosłem tradycyjnym stanowią 
szczególnie wrażliwy segment sieci MŚP; 
uznaje ich wartość gospodarczą i społeczną 
i wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia konkurencyjności tego 
sektora;

6. przypomina, że MŚP zajmujące się 
rzemiosłem tradycyjnym stanowią 
szczególnie wrażliwy segment sieci MŚP; 
uznaje ich wartość gospodarczą i 
społeczną; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia konkurencyjności tego 
sektora, w tym poprzez wspieranie 
transformacji pokoleniowej i 
samozatrudnienia;

Or. en

Poprawka 162
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina, że MŚP zajmujące się 
rzemiosłem tradycyjnym stanowią 
szczególnie wrażliwy segment sieci MŚP; 
uznaje ich wartość gospodarczą i społeczną 
i wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia konkurencyjności tego 
sektora;

6. przypomina, że MŚP prowadzące 
działalność w tradycyjnych sektorach 
kreatywnych stanowią szczególnie 
wrażliwy segment sieci MŚP; uznaje ich 
wartość gospodarczą i społeczną i wzywa 
państwa członkowskie do zapewnienia 
konkurencyjności tego sektora oraz 
dostępu do informacji dotyczących 
możliwości w zakresie innowacji;

Or. en

Poprawka 163
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina, że MŚP zajmujące się 
rzemiosłem tradycyjnym stanowią 
szczególnie wrażliwy segment sieci MŚP; 
uznaje ich wartość gospodarczą i społeczną 
i wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia konkurencyjności tego 
sektora;

6. przypomina, że MŚP prowadzące 
działalność w dziedzinie turystyki, kultury, 
sprzedaży, transportu, usług i rzemiosła 
tradycyjnego stanowią szczególnie 
wrażliwe segmenty sieci MŚP; uznaje ich 
wartość gospodarczą i społeczną i wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 
zapewnienia konkurencyjności tych 
sektorów;

Or. en

Poprawka 164
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Recorda que as PME que operam 
no setor do artesanato tradicional 
representam um segmento particularmente 
vulnerável da rede de PME; reconhece o 
seu valor económico e social e insta os 
Estados-Membros a garantirem a 
competitividade do setor;

6. przypomina, że MŚP zajmujące się 
rzemiosłem tradycyjnym stanowią 
szczególnie wrażliwy segment sieci MŚP;
reconhece o seu valor económico e social 
e insta os Estados-Membros a garantirem 
apoios específicos que visem a proteção e 
valorização deste setor;
uznaje ich wartość gospodarczą i 
społeczną i wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia konkretnego wsparcia 
ukierunkowanego na ochronę i 
wzmocnienie tego sektora;

Or. pt

Poprawka 165
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
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Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina, że MŚP zajmujące się 
rzemiosłem tradycyjnym stanowią 
szczególnie wrażliwy segment sieci MŚP; 
uznaje ich wartość gospodarczą i społeczną 
i wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia konkurencyjności tego 
sektora;

6. przypomina, że MŚP zajmujące się 
rzemiosłem tradycyjnym stanowią 
szczególnie wrażliwy segment sieci MŚP; 
uznaje ich wartość historyczną, 
kulturalną, gospodarczą i społeczną i 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia konkurencyjności tego 
sektora;

Or. en

Poprawka 166
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina, że MŚP zajmujące się 
rzemiosłem tradycyjnym stanowią 
szczególnie wrażliwy segment sieci MŚP; 
uznaje ich wartość gospodarczą i społeczną 
i wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia konkurencyjności tego 
sektora;

6. przypomina, że MŚP zajmujące się 
rzemiosłem tradycyjnym stanowią 
szczególnie wrażliwy segment sieci MŚP; 
uznaje ich wartość gospodarczą i społeczną 
oraz wzywa państwa członkowskie i 
Komisjędo zapewnienia konkurencyjności 
tego sektora;

Or. en

Poprawka 167
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zachęca do opracowania specjalnej 
strategii cyfryzacji dla europejskich MŚP 
działających w dziedzinie produkcji i 
przetwarzania żywności wysokiej jakości 
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jako kluczowego czynnika ich działalności 
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 168
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia niezbędnych 
inwestycji w infrastrukturę, aby 
zagwarantować szeroki dostęp we 
wszystkich regionach europejskich, w 
szczególności na obszarach wiejskich i w 
regionach objętych zakresem art. 174 
TFUE;

Or. en

Poprawka 169
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z ubolewaniem odnotowuje, że 
MŚP napotykają coraz większe trudności w 
związku z nieuczciwą konkurencją ze 
strony korporacji wielonarodowych, 
których coraz silniejsza pozycja na rynku 
wewnętrznym przyczyniła się do 
dumpingu socjalnego i deregulacji pracy, a 
także do niewypłacalności wielu MŚP;

7. z ubolewaniem odnotowuje, że 
MŚP napotykają coraz większe trudności w 
związku z nieuczciwą konkurencją ze 
strony korporacji wielonarodowych, 
których coraz silniejsza pozycja na rynku 
wewnętrznym przyczyniła się do 
dumpingu socjalnego i deregulacji pracy, a 
także do niewypłacalności wielu MŚP; 
wzywa do rygorystycznego i skutecznego 
egzekwowania przepisów dotyczących 
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konkurencji, aby zagwarantować, że MŚP 
będą korzystać z jednolitego rynku na 
sprawiedliwych zasadach i będą 
wykorzystywać możliwości zwiększania 
skali działalności;

Or. en

Poprawka 170
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z ubolewaniem odnotowuje, że 
MŚP napotykają coraz większe trudności w 
związku z nieuczciwą konkurencją ze 
strony korporacji wielonarodowych, 
których coraz silniejsza pozycja na rynku 
wewnętrznym przyczyniła się do dumpingu 
socjalnego i deregulacji pracy, a także do 
niewypłacalności wielu MŚP;

7. z ubolewaniem odnotowuje, że 
MŚP napotykają coraz większe trudności w 
związku z nieuczciwą konkurencją i 
praktykami rynkowymi, które mogą 
wynikać z nadużywania pozycji rynkowej 
przez duże przedsiębiorstwa, co często 
przyczynia się do dumpingu socjalnego i 
deregulacji pracy, a także do 
niewypłacalności wielu MŚP; wzywa 
Komisję do zapewnienia, że egzekwowanie 
unijnego prawa konkurencji skutecznie 
zagwarantuje równe szanse dla MŚP oraz 
większych i bardziej przedsiębiorczych 
podmiotów;

Or. en

Poprawka 171
Paolo Borchia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z ubolewaniem odnotowuje, że 
MŚP napotykają coraz większe trudności 
w związku z nieuczciwą konkurencją ze 

7. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia środków ochrony mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw przed 
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strony korporacji wielonarodowych, 
których coraz silniejsza pozycja na rynku 
wewnętrznym przyczyniła się do 
dumpingu socjalnego i deregulacji pracy, a 
także do niewypłacalności wielu MŚP;

nieuczciwą konkurencją ze strony 
korporacji wielonarodowych, których 
coraz silniejsza pozycja na rynku 
wewnętrznym przyczyniła się do 
dumpingu socjalnego i deregulacji pracy, a 
także do niewypłacalności wielu MŚP;

Or. en

Poprawka 172
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Eva Maydell, Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
Angelika Winzig, Hildegard Bentele, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Sven Schulze

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z ubolewaniem odnotowuje, że 
MŚP napotykają coraz większe trudności w 
związku z nieuczciwą konkurencją ze 
strony korporacji wielonarodowych, 
których coraz silniejsza pozycja na rynku 
wewnętrznym przyczyniła się do 
dumpingu socjalnego i deregulacji pracy, 
a także do niewypłacalności wielu MŚP;

7. z ubolewaniem odnotowuje, że 
MŚP napotykają coraz większe trudności w 
związku z nieuczciwą konkurencją ze 
strony korporacji wielonarodowych, 
których coraz silniejsza pozycja na rynku 
wewnętrznym przyczyniła się do 
niewypłacalności wielu MŚP;

Or. en

Poprawka 173
Robert Roos, Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z ubolewaniem odnotowuje, że 
MŚP napotykają coraz większe trudności w 
związku z nieuczciwą konkurencją ze 
strony korporacji wielonarodowych, 
których coraz silniejsza pozycja na rynku 

7. z ubolewaniem odnotowuje, że 
MŚP napotykają coraz większe trudności w 
związku z nieuczciwą konkurencją ze 
strony korporacji wielonarodowych; 
podkreśla, że swobodny przepływ 
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wewnętrznym przyczyniła się do dumpingu 
socjalnego i deregulacji pracy, a także do 
niewypłacalności wielu MŚP;

pracowników może przyczynić się do 
dumpingu socjalnego i że przynosi to 
korzyści szczególnie korporacjom 
wielonarodowym;

Or. en

Poprawka 174
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Markus Pieper, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven 
Schulze, Eva Maydell, Hildegard Bentele, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta 
Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa do umożliwienia zaistnienia 
europejskich liderów, przy jednoczesnym 
stworzeniu MŚP możliwości czerpania 
korzyści z tego tytułu, np. poprzez 
uczestnictwo MŚP w łańcuchu dostaw; 
podkreśla, że w związku z obecnym 
zakłóceniem globalnych i europejskich 
łańcuchów dostaw na skutek środków 
ograniczających handel, coraz istotniejsze 
staje się zagwarantowanie, że europejski 
przemysł i MŚP będą mogły zaopatrywać 
się w środki produkcji pochodzące z 
różnych państw trzecich poprzez 
harmonizację treści technicznych norm 
europejskich i międzynarodowych; 
ubolewa, że obecnie zadanie to jest 
utrudnione ze względu na biurokratyczne 
podejście Komisji;

Or. en

Poprawka 175
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga
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Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla potrzebę skutecznych 
środków ochrony MŚP w obliczu 
ogromnej, czasami nawet przytłaczającej, 
siły przetargowej, a także finansowej czy 
wręcz politycznej, dużych przedsiębiorstw i 
grup gospodarczych, do których należą, w 
ramach istniejących stosunków 
gospodarczych;
sublinha que tais relações são 
profundamente discriminatórias para as 
PME, com o domínio de grandes 
empresas a actuar no quadro de 
monopólios naturais ou de oligopólios, 
como a energia, a banca e seguros, as 
comunicações e telecomunicações, etc;
podkreśla, że takie stosunki są wysoce 
dyskryminujące wobec MŚP ze względu 
na dominację dużych przedsiębiorstw 
działających w ramach naturalnych 
monopoli lub oligopoli w takich 
dziedzinach jak energetyka, bankowość i 
ubezpieczenia, komunikacja i 
telekomunikacja itp.;

Or. pt

Poprawka 176
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, 
Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę REFIT Komisji mającą na celu 
ustalenie, czy definicja MŚP jest nadal 
adekwatna do celu; stwierdza, że 
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potrzebna jest jasność co do sposobu 
postrzegania przedsiębiorców, osób 
samodzielnie prowadzących działalność 
gospodarczą, przedsiębiorstw typu start-
up, spółdzielni i przedsiębiorstw średniej 
wielkości, które stoją przed podobnymi 
wyzwaniami jak MŚP;

Or. en

Poprawka 177
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla znaczenie promowania 
społecznego prestiżu przedsiębiorczości i 
wspierania kultury przedsiębiorczości; 
zachęca do uwzględniania umiejętności i 
postaw związanych z przedsiębiorczością 
na wczesnych etapach edukacji;

Or. en

Poprawka 178
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie do 
usprawnienia systemów prawnych 
umożliwiających poprawę sytuacji 
przedsiębiorstw zagrożonych 
niewypłacalnością za pomocą 
mechanizmów drugiej szansy;

Or. en
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Poprawka 179
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Pernille Weiss, Hildegard Bentele, 
Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. przypomina, że spółki o średniej 
kapitalizacji, które nie spełniają kryteriów 
pozwalających uznać je za MŚP, 
przyczyniają się w istotnym stopniu do 
zatrudnienia i wzrostu, w szczególności w 
niektórych państwach członkowskich, co 
wiąże się z koniecznością przyjęcia 
dodatkowej i odrębnej definicji spółek o 
średniej kapitalizacji, bez uszczerbku dla 
definicji i wsparcia dla MŚP, aby 
zapewnić możliwość udzielania spółkom o 
średniej kapitalizacji zatrudniającym 250–
499 pracowników dodatkowego wsparcia 
oraz lepszego promowania tych spółek;

Or. en

Poprawka 180
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. podkreśla, że strategię 
przemysłową należy rozwijać zgodnie z 
założeniami Zielonego Ładu, strategią 
MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej 
Europy, strategią w zakresie danych oraz 
planem działania UE dotyczącym 
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gospodarki o obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 181
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7d. podkreśla, że sztandarowe 
inicjatywy takie jak sojusze na rzecz 
baterii lub wodoru powinny przewidywać 
znaczącą rolę MŚP;

Or. en

Poprawka 182
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Markus Pieper, 
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 7 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7e. wzywa Komisję do szybkiego 
powołania pełnomocnika UE wysokiego 
szczebla ds. MŚP; wzywa Komisję do 
wyznaczenia pełnomocnika ds. MŚP jako 
centralnej jednostki podlegającej 
przewodniczącemu Komisji, aby 
umożliwić nadzór nad kwestiami 
dotyczącymi MŚP we wszystkich 
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dyrekcjach generalnych; podkreśla, że w 
celu stworzenia równych warunków dla 
transgranicznej działalności gospodarczej 
i uniknięcia niepotrzebnych obciążeń, 
należy skoncentrować się na kwestii 
nadmiernie rygorystycznego wdrażania 
przepisów przez pełnomocnika ds. MŚP i 
Radę ds. Kontroli Regulacyjnej;

Or. en

Poprawka 183
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Markus Pieper, 
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 7 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7f. wzywa Komisję do rozszerzenia 
składu Rady ds. Kontroli Regulacyjnej 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
większości niezależnych ekspertów oraz do 
zwiększenia własnego personelu 
niezależnie od wsparcia, jakie otrzymuje 
ze strony Wspólnego Centrum 
Badawczego; podkreśla, że należy 
wzmocnić kontrolę aspektów dotyczących 
MŚP we wszystkich ocenach skutków 
regulacji, w tym z udziałem 
kompetentnych przedstawicieli; 
przypomina, że w procesie legislacyjnym 
UE należy skoncentrować się na jakości, a 
nie na szybkości oceny skutków;

Or. en

Poprawka 184
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
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Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 7 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7g. wzywa Komisję do zapewnienia 
MŚP faktycznie pojedynczego punktu 
kontaktowego dla wszystkich zapytań 
dotyczących możliwości finansowania 
UE; zapewnia, że programy wsparcia UE, 
w tym dotyczące skutków COVID-19, 
uwzględniają silny komponent dotyczący 
MŚP;

Or. en

Poprawka 185
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan

Projekt rezolucji
Ustęp 7 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7h. wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że finansowanie w 
ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji 
będzie kierowane przede wszystkim do 
MŚP o wysokim ryzyku i wysokim 
potencjale oraz do innowatorów;

Or. en

Poprawka 186
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
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Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 7 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7i. wzywa Komisję do uznawania 
„pionierów” pośród europejskich MŚP 
działających w poszczególnych sektorach, 
aby zagwarantować, że obecnie wiodące 
podmioty nadal będą miały motywację do 
odgrywania przewodniej roli w zakresie 
innowacji, dekarbonizacji i sprawnego 
rozwoju działalności gospodarczej, 
zgodnie z priorytetami Unii i celem 
klimatycznym na 2050 r.;

Or. en

Poprawka 187
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 7 j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7j. podkreśla, że strategię dla MŚP 
należy rozwijać zgodnie z założeniami 
strategii przemysłowej, Zielonego Ładu, 
strategią MŚP na rzecz zrównoważonej i 
cyfrowej Europy, europejską strategią w 
zakresie danych oraz planem działania 
UE dotyczącym gospodarki o obiegu 
zamkniętym; wzywa Komisję do 
przedstawienia i zobowiązania się do 
realizacji planu działania, w tym 
harmonogramu działań i 
średniookresowych kontroli wdrażania 
strategii dla MŚP;
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Or. en

Poprawka 188
Eva Kaili

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

- zauważa, że pandemia COVID-19 
uwydatniła kruchość europejskiego 
systemu przemysłowego i wzywa do 
europejskiej reakcji w celu 
zagwarantowania wsparcia dla MŚP w 
UE; jest zdania, że europejski system 
ubezpieczeń stanowiły skuteczny 
instrument pokrywania strat związanych z 
zakłóceniami w prowadzeniu działalności 
przez MŚP; wzywa instytucje europejskie, 
rządy, sektor ubezpieczeń i 
przedsiębiorstwa do wypracowania ram, 
które odpowiednio wspierałyby MŚP w 
przypadku wystąpienia ryzyka 
systemowego w przyszłości;

Or. en

Poprawka 189
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. odnotowuje, że po ogłoszeniu stanu 
pandemii przez WHO nastąpił wzrost 
liczby ograniczeń w handlu i zakłóceń 
działania łańcuchów dostaw;

8. odnotowuje, że po ogłoszeniu stanu 
pandemii przez WHO nastąpił wzrost 
liczby ograniczeń w handlu i zakłóceń 
działania łańcuchów dostaw; Z tego 
względu wzywa Komisję Europejską, aby 
przedsiębiorstwa dostarczające artykuły 
medyczne nie napotykały na trudności na 
rynku wewnętrznym, takie jak te, które 
wystąpiły w czasie kryzysu COVID19..
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Poprawka 190
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. odnotowuje, że po ogłoszeniu stanu 
pandemii przez WHO nastąpił wzrost 
liczby ograniczeń w handlu i zakłóceń 
działania łańcuchów dostaw;

8. odnotowuje, że po ogłoszeniu stanu 
pandemii przez WHO nastąpił wzrost 
liczby ograniczeń w handlu i zakłóceń 
działania łańcuchów dostaw, co po raz 
kolejny wskazało na potrzebę uzyskania 
przez Unię Europejską autonomii 
przemysłowej i zapewnienia, że 
strategiczne łańcuchy wartości, w tym 
przemysł wytwórczy, są zlokalizowane w 
jej granicach;

Or. en

Poprawka 191
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. odnotowuje, że po ogłoszeniu stanu 
pandemii przez WHO nastąpił wzrost 
liczby ograniczeń w handlu i zakłóceń 
działania łańcuchów dostaw;

8. odnotowuje, że po ogłoszeniu stanu 
pandemii przez WHO nastąpił wzrost 
liczby ograniczeń w handlu i zakłóceń 
działania łańcuchów dostaw; uznaje 
znaczenie priorytetowego potraktowania 
wniosków, które przyniosą największe 
korzyści MŚP, jeżeli zamierzamy w pełni 
wykorzystać potencjał jednolitego rynku 
UE nawet w czasach kryzysu;

Or. en
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Poprawka 192
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. odnotowuje, że po ogłoszeniu stanu 
pandemii przez WHO nastąpił wzrost 
liczby ograniczeń w handlu i zakłóceń 
działania łańcuchów dostaw;

8. odnotowuje, że po ogłoszeniu stanu 
pandemii przez WHO nastąpił wzrost 
liczby ograniczeń w handlu i zakłóceń 
działania łańcuchów dostaw; zauważa, że 
wiele przedsiębiorstw europejskich zostało 
zmuszonych do zaprzestania produkcji z 
powodu niedoborów surowców i 
komponentów pochodzących z Chin;

Or. en

Poprawka 193
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. odnotowuje, że po ogłoszeniu 
stanu pandemii przez WHO nastąpił 
wzrost liczby ograniczeń w handlu i 
zakłóceń działania łańcuchów dostaw;

8. odnotowuje, że po wdrożeniu 
środków mających na celu powstrzymanie 
rozprzestrzeniania się COVID-19 nastąpił 
wzrost liczby ograniczeń w handlu i 
zakłóceń działania łańcuchów dostaw;

Or. en

Poprawka 194
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel
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Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że przemysł turystyczny i 
hotelarski, reprezentowany w znacznej 
mierze przez MŚP, jest jednym z sektorów, 
które najbardziej ucierpiały w wyniku 
kryzysu związanego z COVID-19; 
podkreśla znaczenie podejmowania 
ciągłych i szybkich środków 
zmierzających do przywrócenia i 
utrzymania zaufania wśród podróżnych i 
operatorów; wzywa Komisję do 
umożliwienia wymiany najlepszych 
praktyk między państwami członkowskimi 
i regionami w celu ułatwienia określenia 
dalszych działań na rzecz ożywienia 
gospodarczego w sektorze;

Or. en

Poprawka 195
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. stwierdza, że pandemia COVID-19 
znacząco zmieniła warunki prowadzenia 
działalności przez MŚP; wzywa do 
wprowadzenia nowego, silnego i 
strategicznego programu działań na rzecz 
MŚP uwzględniającego nową 
rzeczywistość, wraz z konkretnym planem 
wdrożenia instrumentów przewidzianych 
w programie odbudowy UE;

Or. en

Poprawka 196
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Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. obawia się, że po zniesieniu stanu 
wyjątkowego wprowadzonego w związku 
z COVID-19 nierówności między 
państwami członkowskimi związane z ich 
zdolnością do wspierania MŚP 
doprowadzą do zwiększenia różnic w 
konkurencyjności na rynku wewnętrznym;

9. obawia się, że po zniesieniu stanu 
wyjątkowego wprowadzonego w związku 
z COVID-19 nierówności między 
państwami członkowskimi związane z ich 
zdolnością do wspierania MŚP i polityką 
podatkową doprowadzą do zwiększenia 
różnic w konkurencyjności na rynku 
wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 197
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca uwagę na opóźnione, 
niewystarczające i nieadekwatne 
narzędzia, niedostępne dla wielu MŚP, 
stosowane do tej pory przez UE w 
odpowiedzi na skutki pandemii COVID-
19;
advoga uma maior responsabilização da 
UE ao nível dos financiamentos que 
garantam a solvência das PME, o 
emprego, os salários e os direitos dos 
trabalhadores, limitando os efeitos 
perniciosos do excessivo endividamento;
opowiada się za większą 
odpowiedzialnością UE za finansowanie 
gwarantujące wypłacalność MŚP, 
zatrudnienie, wynagrodzenia i prawa 
pracownicze przez ograniczenie 
szkodliwych skutków nadmiernego 
zadłużenia;
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Poprawka 198
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący wsparcia sektorów, 
które najbardziej ucierpiały w wyniku 
obecnego kryzysu i zwraca się do Komisji 
o przygotowanie planu roboczego 
określającego realne cele i 
uwzględniającego MŚP z tych sektorów, 
aby mogły one w jak najkrótszym czasie 
odzyskać konkurencyjność;

Or. en

Poprawka 199
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. kładzie nacisk na potrzebę 
szczególnej czujności i środków kontroli, 
aby zapobiec ukrytym środkom 
protekcjonistycznym, które mogłyby 
zwiększyć skutki tych nierówności; wzywa 
do zachowania szczególnej czujności w 
odniesieniu do norm, które 
uniemożliwiają MŚP dostęp do rynku w 
niektórych państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 200
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Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wskazuje na fakt, że na skutek 
kryzysu gospodarczego szczególnie 
ucierpiały MŚP prowadzące działalność w 
sektorach turystyki, kultury, rekreacji, 
targów i imprez kulturalnych;

Or. en

Poprawka 201
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
zwalczania opóźnień w płatnościach w 
transakcjach handlowych; przypomina o 
konieczności niezwłocznego zapewnienia 
płynności MŚP oraz wzmocnienia środków 
na rzecz dokapitalizowania MŚP;

10. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
zwalczania opóźnień w płatnościach w 
transakcjach handlowych; przypomina o 
konieczności niezwłocznego zapewnienia 
płynności MŚP oraz wzmocnienia środków 
na rzecz dokapitalizowania MŚP; wzywa 
Komisję do szybkiego wyposażenia 
dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień 
w płatnościach1a w solidne narzędzia 
monitorowania i egzekwowania oraz do 
przyjęcia odpowiednich i wiążących 
środków na rzecz wzmocnienia obecnych 
ram w celu zagwarantowania, że 
terminowe regulowanie płatności stanie 
się normą na całym jednolitym rynku;
_________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. 
w sprawie zwalczania opóźnień w 
płatnościach w transakcjach handlowych
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Poprawka 202
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
zwalczania opóźnień w płatnościach w 
transakcjach handlowych; przypomina o 
konieczności niezwłocznego zapewnienia 
płynności MŚP oraz wzmocnienia środków 
na rzecz dokapitalizowania MŚP;

10. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
zwalczania opóźnień w płatnościach w 
transakcjach handlowych poprzez 
promowanie inicjatyw na szczeblu UE 
mających na celu zapewnienie 
przestrzegania warunków płatności 
również w ramach relacji między 
przedsiębiorstwami; przypomina o 
konieczności niezwłocznego zapewnienia 
płynności MŚP oraz wzmocnienia środków 
na rzecz dokapitalizowania 
MŚP; przypomina, że w 2018 r. tylko 40 % 
przedsiębiorstw otrzymało płatności w 
terminie;

Or. en

Poprawka 203
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
zwalczania opóźnień w płatnościach w 
transakcjach handlowych; przypomina o 
konieczności niezwłocznego zapewnienia 
płynności MŚP oraz wzmocnienia środków 

10. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
zwalczania opóźnień w płatnościach w 
transakcjach handlowych i wzywa Komisję 
do oceny potrzeby jej weryfikacji; 
przypomina o konieczności niezwłocznego 
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na rzecz dokapitalizowania MŚP; zapewnienia płynności MŚP oraz 
wzmocnienia środków na rzecz 
dokapitalizowania MŚP;

Or. en

Poprawka 204
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
zwalczania opóźnień w płatnościach w 
transakcjach handlowych; przypomina o 
konieczności niezwłocznego zapewnienia 
płynności MŚP oraz wzmocnienia środków 
na rzecz dokapitalizowania MŚP;

10. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
zwalczania opóźnień w płatnościach w 
transakcjach handlowych, w szczególności 
w odniesieniu do administracji publicznej; 
przypomina o konieczności niezwłocznego 
zapewnienia płynności MŚP oraz 
wzmocnienia środków na rzecz 
dokapitalizowania MŚP;

Or. en

Poprawka 205
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
zwalczania opóźnień w płatnościach w 
transakcjach handlowych; przypomina o 
konieczności niezwłocznego zapewnienia 
płynności MŚP oraz wzmocnienia środków 
na rzecz dokapitalizowania MŚP;

10. wzywa państwa członkowskie, 
które jeszcze tego nie dokonały, do 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
zwalczania opóźnień w płatnościach w 
transakcjach handlowych; przypomina o 
konieczności niezwłocznego zapewnienia 
płynności MŚP oraz wzmocnienia środków 
na rzecz dokapitalizowania MŚP;

Or. en
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Poprawka 206
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
poluzowanie ograniczeń w zakresie 
pomocy państwa, choć ubolewa nad 
nierównomiernym wdrażaniem środków w 
tej dziedzinie w Unii; wzywa Komisję i 
Radę do przywrócenia konkurencyjnych, 
równych warunków działania między 
państwami członkowskimi;

skreśla się

Or. en

Poprawka 207
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
poluzowanie ograniczeń w zakresie 
pomocy państwa, choć ubolewa nad 
nierównomiernym wdrażaniem środków w 
tej dziedzinie w Unii; wzywa Komisję i 
Radę do przywrócenia konkurencyjnych, 
równych warunków działania między 
państwami członkowskimi;

11. z zadowoleniem przyjmuje 
poluzowanie ograniczeń w zakresie 
pomocy państwa, choć ubolewa nad 
nierównomiernym wdrażaniem środków w 
tej dziedzinie w Unii; wzywa Komisję i 
Radę do przywrócenia konkurencyjnych, 
równych warunków działania między 
państwami członkowskimi; wzywa do 
bardziej elastycznego podejścia do 
przepisów dotyczących pomocy państwa, 
gdy mają one na celu zniwelowanie 
niekorzystnej sytuacji geograficznej tych 
MŚP, które znajdują się na najbardziej 
peryferyjnych obszarach Unii 
Europejskiej, takich jak wyspy, regiony 
najbardziej oddalone, a także obszary 
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górskie i słabo zaludnione;

Or. en

Poprawka 208
Robert Roos
w imieniu grupy EKR
Izabela-Helena Kloc

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
poluzowanie ograniczeń w zakresie 
pomocy państwa, choć ubolewa nad 
nierównomiernym wdrażaniem środków w 
tej dziedzinie w Unii; wzywa Komisję i 
Radę do przywrócenia konkurencyjnych, 
równych warunków działania między 
państwami członkowskimi;

11. z zadowoleniem przyjmuje 
poluzowanie ograniczeń w zakresie 
pomocy państwa, choć ubolewa nad 
nierównomiernym wdrażaniem środków w 
tej dziedzinie w Unii;

Or. en

Poprawka 209
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
poluzowanie ograniczeń w zakresie 
pomocy państwa, choć ubolewa nad 
nierównomiernym wdrażaniem środków w 
tej dziedzinie w Unii; wzywa Komisję i 
Radę do przywrócenia konkurencyjnych, 
równych warunków działania między 
państwami członkowskimi;

11. z zadowoleniem przyjmuje czasowe 
poluzowanie ograniczeń w zakresie 
pomocy państwa, choć ubolewa nad 
nierównomiernym wdrażaniem środków w 
tej dziedzinie w Unii; wzywa Komisję i 
Radę do przywrócenia konkurencyjnych, 
równych warunków działania między 
państwami członkowskimi;

Or. en
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Poprawka 210
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
poluzowanie ograniczeń w zakresie 
pomocy państwa, choć ubolewa nad 
nierównomiernym wdrażaniem środków w 
tej dziedzinie w Unii; wzywa Komisję i 
Radę do przywrócenia konkurencyjnych, 
równych warunków działania między 
państwami członkowskimi;

11. z zadowoleniem przyjmuje 
poluzowanie ograniczeń w zakresie 
pomocy państwa, choć ubolewa nad 
nierównomiernym wdrażaniem środków w 
tej dziedzinie w Unii; wzywa Komisję i 
Radę do zagwarantowania 
konkurencyjnych, równych warunków 
działania między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 211
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, Hildegard Bentele, 
Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom Berendsen, Vasile 
Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta 
Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zauważa, że w wyniku wybuchu 
epidemii COVID-19 najbardziej ucierpiały 
MŚP z sektorów transportu i turystyki; 
podkreśla potrzebę złagodzenia obciążeń 
administracyjnych i regulacji dotyczących 
kosztów w tych sektorach;

Or. en



AM\1212400PL.docx 115/180 PE657.190v01-00

PL

Poprawka 212
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. przypomina o znaczeniu poprawy 
dostępu MŚP z sektora kultury i sektora 
kreatywnego do technologii cyfrowych i 
programów wsparcia, ponieważ kryzys 
związany z COVID-19 wykazał ich 
kluczową rolę dla naszej gospodarki i 
życia społecznego;

Or. en

Poprawka 213
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. wzywa Komisję do dokładnego 
przeanalizowania skutków gospodarczych 
kryzysu związanego z COVID-19 dla 
MŚP, wzywa Komisję do przeprowadzenia 
nowych ocen skutków przy składaniu 
wniosków legislacyjnych, zwłaszcza w 
obszarze Zielonego Ładu, z 
uwzględnieniem interesów MŚP w 
kontekście kryzysu związanego z COVID 
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19;

Or. en

Poprawka 214
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. z ubolewaniem odnotowuje, że nie 
więcej niż 600 000 MŚP jest w stanie 
dokonywać eksportu poza UE; z 
zadowoleniem przyjmuje utworzenie przez 
Komisję portalu służącego wspieraniu 
MŚP przez udzielanie im informacji na 
temat procedur administracyjnych i 
międzynarodowych przepisów 
handlowych; wzywa Komisję do 
zapewnienia możliwości uzyskania dostępu 
do tego narzędzia w różnych wersjach 
językowych;

12. z ubolewaniem odnotowuje, że nie 
więcej niż 600 000 MŚP jest w stanie 
dokonywać eksportu poza UE; z 
zadowoleniem przyjmuje utworzenie przez 
Komisję portalu służącego wspieraniu 
MŚP przez udzielanie im informacji na 
temat procedur administracyjnych i 
międzynarodowych przepisów 
handlowych; wzywa Komisję do 
zapewnienia możliwości uzyskania dostępu 
do tego narzędzia w różnych wersjach 
językowych; sądzi, że przygotowanie 
środków i instrumentów towarzyszących 
jest niezbędne, aby pomóc 
mikroprzedsiębiorstwom i MŚP w 
umiędzynarodowieniu działalności; 
wzywa Komisję do wprowadzenia takich 
instrumentów jak dotychczasowe „Misje 
na rzecz wzrostu”;

Or. en

Poprawka 215
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka
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12. z ubolewaniem odnotowuje, że nie 
więcej niż 600 000 MŚP jest w stanie 
dokonywać eksportu poza UE; z 
zadowoleniem przyjmuje utworzenie przez 
Komisję portalu służącego wspieraniu 
MŚP przez udzielanie im informacji na 
temat procedur administracyjnych i 
międzynarodowych przepisów 
handlowych; wzywa Komisję do 
zapewnienia możliwości uzyskania dostępu 
do tego narzędzia w różnych wersjach 
językowych;

12. z ubolewaniem odnotowuje, że nie 
więcej niż 600 000 MŚP dokonuje obecnie 
eksportu poza UE; z zadowoleniem 
przyjmuje utworzenie przez Komisję 
portalu służącego wspieraniu MŚP przez 
udzielanie im informacji na temat procedur 
administracyjnych i międzynarodowych 
przepisów handlowych; wzywa Komisję 
do zapewnienia możliwości uzyskania 
dostępu do tego narzędzia w różnych 
wersjach językowych; wzywa do 
opracowania dodatkowych instrumentów 
w celu dalszego wspierania procesu 
umiędzynarodowienia 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP;

Or. en

Poprawka 216
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do objęcia społecznych 
MŚP szczególnym wsparciem, o co 
zwrócono się już w stanowisku Parlamentu 
Europejskiego w sprawie programu 
COSME;

13. wzywa do objęcia społecznych 
MŚP, w tym przedsiębiorstw gospodarki 
społecznej, szczególnym wsparciem, o co 
zwrócono się już w stanowisku Parlamentu 
Europejskiego w sprawie programu 
COSME; przyznaje, że zostały one 
szczególnie dotknięte kryzysem związanym 
z COVID-19, ponieważ ich status prawny 
często nie pozwala na posiadaniem rezerw 
finansowych; zwraca uwagę na społeczną 
wartość dodaną, jaką przedsiębiorstwa 
gospodarki społecznej wnoszą do swoich 
społeczności lokalnych, a także na 
promowanie innowacji społecznych;

Or. en

Poprawka 217
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Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do objęcia społecznych 
MŚP szczególnym wsparciem, o co 
zwrócono się już w stanowisku Parlamentu 
Europejskiego w sprawie programu 
COSME;

13. wzywa do objęcia społecznych 
MŚP, w tym spółdzielni, szczególnym 
wsparciem, o co zwrócono się już w 
stanowisku Parlamentu Europejskiego w 
sprawie programu COSME, ponieważ 
tworzą one wartość publiczną dla 
społeczności lokalnych, w ramach których 
działają; podkreśla, że w dalszym ciągu 
należy wspierać innowacje społeczne;

Or. en

Poprawka 218
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do objęcia społecznych 
MŚP szczególnym wsparciem, o co 
zwrócono się już w stanowisku Parlamentu 
Europejskiego w sprawie programu 
COSME;

13. wzywa do objęcia MŚP 
szczególnym wsparciem, o co zwrócono 
się już w stanowisku Parlamentu 
Europejskiego w sprawie programu 
COSME;

Or. en

Poprawka 219
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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13a. podkreśla rolę, jaką gospodarka 
społeczna odgrywa w stabilizacji 
zatrudnienia na danym obszarze, w 
promowaniu przedsiębiorczości i w 
jakości stosunków pracy; zachęca do 
promowania przedsiębiorczości społecznej 
i wspierania inicjatyw, które zwiększają 
udział pracowników w kapitale i w 
zarządzaniu MŚP;

Or. en

Poprawka 220
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z ubolewaniem odnotowuje, że w 
planie odbudowy gospodarczej MŚP 
poświęcono MŚP niewiele uwagi, i wzywa 
do podjęcia działań służących zapewnieniu 
MŚP dostępu do odpowiednich środków; 
przypomina Radzie, że to, czy MŚP 
zdołają przetrwać po ustaniu kryzysu 
związanego z COVID-19, będzie zależało 
od zdolności do szybkiego podejmowania 
decyzji;

14. podkreśla, że w europejskim 
sektorze przemysłowym występują bardzo 
ścisłe powiązania, jako że istnieją silne 
relacje między przedsiębiorstwami różnej 
wielkości i państwami członkowskimi, w 
związku z czym globalną konkurencyjność 
Europy skuteczniej zwiększy europejskie 
podejście zapewniające korzyści całemu 
łańcuchowi produktywności, od dużych 
zakładów produkcyjnych do MŚP; z 
ubolewaniem odnotowuje, że w planie 
odbudowy gospodarczej MŚP poświęcono 
MŚP niewiele uwagi, i wzywa do podjęcia 
działań służących zapewnieniu MŚP 
dostępu do odpowiednich środków; 
przypomina Radzie, że to, czy MŚP 
zdołają przetrwać po ustaniu kryzysu 
związanego z COVID-19, będzie zależało 
od zdolności do szybkiego podejmowania 
decyzji;

Or. en
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Poprawka 221
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z ubolewaniem odnotowuje, że w 
planie odbudowy gospodarczej MŚP 
poświęcono MŚP niewiele uwagi, i wzywa 
do podjęcia działań służących zapewnieniu 
MŚP dostępu do odpowiednich środków; 
przypomina Radzie, że to, czy MŚP 
zdołają przetrwać po ustaniu kryzysu 
związanego z COVID-19, będzie zależało 
od zdolności do szybkiego podejmowania 
decyzji;

14. podkreśla potrzebę szybkiego 
przyjęcia instrumentów w ramach planu 
odbudowy gospodarczej i wzywa do 
podjęcia działań służących zapewnieniu 
MŚP szybkiego dostępu do finansowania 
odbudowy gospodarczej; z ubolewaniem 
odnotowuje decyzję Rady Europejskiej o 
anulowaniu wnioskowanego instrumentu 
wsparcia wypłacalności, który zapewniłby 
płynność finansową szczególnie MŚP w 
państwach członkowskich o 
ograniczonych środkach budżetowych i 
wsparciu dla MŚP, minimalizując w ten 
sposób dysproporcje na rynku 
wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 222
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z ubolewaniem odnotowuje, że w 
planie odbudowy gospodarczej MŚP 
poświęcono MŚP niewiele uwagi, i wzywa 
do podjęcia działań służących 
zapewnieniu MŚP dostępu do 
odpowiednich środków; przypomina 
Radzie, że to, czy MŚP zdołają przetrwać 
po ustaniu kryzysu związanego z COVID-
19, będzie zależało od zdolności do 
szybkiego podejmowania decyzji;

14. z ubolewaniem odnotowuje, że w 
planie odbudowy gospodarczej MŚP 
poświęcono MŚP niewiele uwagi, a także 
ograniczono specjalne programy, takie jak 
instrument wsparcia wypłacalności; 
przypomina Radzie, że to, czy MŚP 
zdołają przetrwać po ustaniu kryzysu 
związanego z COVID-19, będzie zależało 
od zdolności do szybkiego podejmowania 
decyzji i zdolności do zapewnienia MŚP 
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wystarczającego finansowania i 
odpowiednich narzędzi do sprostania 
kryzysowi płynności oraz transformacji 
ekologicznej i cyfrowej na szerszą skalę;

Or. en

Poprawka 223
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z ubolewaniem odnotowuje, że w 
planie odbudowy gospodarczej MŚP 
poświęcono MŚP niewiele uwagi, i wzywa 
do podjęcia działań służących zapewnieniu 
MŚP dostępu do odpowiednich środków; 
przypomina Radzie, że to, czy MŚP 
zdołają przetrwać po ustaniu kryzysu 
związanego z COVID-19, będzie zależało 
od zdolności do szybkiego podejmowania 
decyzji;

14. z ubolewaniem odnotowuje, że w 
planie odbudowy gospodarczej MŚP 
poświęcono MŚP niewiele uwagi oraz że 
nie promuje się w nim polityki 
równouprawnienia płci i działań w tym 
zakresie; przypomina Radzie, że istnieje 
potrzeba natychmiastowego przywrócenia 
płynności finansowej MŚP w celu 
zapewnienia ich podstawowego 
funkcjonowania i ostrzega, że to, czy MŚP 
zdołają przetrwać po ustaniu kryzysu 
związanego z COVID-19, będzie zależało 
od zdolności do szybkiego podejmowania 
decyzji i odpowiedniego finansowania;

Or. en

Poprawka 224
Robert Roos
w imieniu grupy EKR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z ubolewaniem odnotowuje, że w 14. z ubolewaniem odnotowuje, że w 
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planie odbudowy gospodarczej MŚP 
poświęcono MŚP niewiele uwagi, i wzywa 
do podjęcia działań służących zapewnieniu 
MŚP dostępu do odpowiednich środków; 
przypomina Radzie, że to, czy MŚP 
zdołają przetrwać po ustaniu kryzysu 
związanego z COVID-19, będzie zależało 
od zdolności do szybkiego podejmowania 
decyzji;

planie odbudowy gospodarczej MŚP 
poświęcono MŚP niewiele uwagi, i wzywa 
do podjęcia działań służących zapewnieniu 
MŚP dostępu do odpowiednich środków; 
przypomina Radzie, że to, czy MŚP 
zdołają przetrwać po ustaniu kryzysu 
związanego z COVID-19, będzie zależało 
od zdolności do szybkiego podejmowania 
decyzji i szybko dostępnego finansowania;

Or. en

Poprawka 225
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. przypomina o zasadniczej roli, jaką 
wiele MŚP odgrywa w ekosystemach 
przemysłowych i europejskich 
strategicznych łańcuchach wartości;
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia pełnego uczestnictwa MŚP 
we wszelkich instrumentach polityki 
przemysłowej;

Or. en

Poprawka 226
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. opowiada się za ustanowieniem, 
przekierowaniem lub wzmocnieniem misji 
organów publicznych, zarówno 
krajowych, jak i unijnych, zajmujących 
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się wyłącznie kwestiami MŚP;

Or. pt

Poprawka 227
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. uważa, że potrzeba silnego impulsu 
dla strategii politycznych i praktyk, które 
umożliwią MŚP, a w szczególności 
mikroprzedsiębiorstwom i małym 
przedsiębiorstwom, faktyczny dostęp do 
funduszy UE, z uwzględnieniem ich 
rzeczywistego znaczenia dla gospodarki i 
ich słabości strukturalnych, w miarę 
możliwości biorąc pod uwagę specyfikę 
sektorową i krajową;

Or. pt

Poprawka 228
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. uważa, że w strategii UE na rzecz 
MŚP należy w pełni i stale uwzględniać 
specyfikę krajową MŚP, a zatem w 
ogólnych ramach wspólnotowych trzeba 
wziąć pod uwagę potrzebę szerokiej 
autonomii krajowej państw 
członkowskich;

Or. pt
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Poprawka 229
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, 
Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie do 
uznania ochrony zatrudnienia i ochrony 
zdolności produkcyjnych MŚP za główne 
priorytety polityczne; wzywa państwa 
członkowskie do przedstawienia 
konkretnych środków służących 
wspieraniu MŚP narażonych na ryzyko 
niewypłacalności;

15. wzywa państwa członkowskie do 
uznania ochrony zatrudnienia i ochrony 
zdolności produkcyjnych MŚP za główne 
priorytety polityczne; z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę SURE mającą na 
celu pokrycie kosztów krajowych 
programów dotyczących pracy w 
niepełnym wymiarze godzin; wzywa 
państwa członkowskie do przedstawienia 
konkretnych środków służących 
wspieraniu MŚP narażonych na ryzyko 
niewypłacalności; z zadowoleniem 
przyjmuje instrument wsparcia 
wypłacalności przedstawiony przez 
Komisję jako część pakietu Next 
Geberation EU i wzywa do jak 
najszybszego praktycznego i skutecznego 
uruchomienia tego instrumentu, który 
będzie stanowił uzupełnienie działań 
podejmowanych przez państwa 
członkowskie; wzywa Komisję do 
aktywnego wspierania państw 
członkowskich w procesie transpozycji 
dyrektywy w sprawie ram restrukturyzacji 
zapobiegawczej w celu zapewnienia 
realnej drugiej szansy dla MŚP 
znajdujących się w trudnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 230
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie do 
uznania ochrony zatrudnienia i ochrony 
zdolności produkcyjnych MŚP za główne 
priorytety polityczne; wzywa państwa 
członkowskie do przedstawienia 
konkretnych środków służących 
wspieraniu MŚP narażonych na ryzyko 
niewypłacalności;

15. wzywa państwa członkowskie do 
uznania ochrony zatrudnienia MŚP i 
przetrwania przedsiębiorstw typu start-up 
za główne priorytety polityczne; wzywa 
państwa członkowskie do przedstawienia 
konkretnych środków służących 
wspieraniu MŚP i przedsiębiorstw typu 
start-up narażonych na ryzyko 
niewypłacalności, w szczególności w 
przypadku rezygnacji z instrumentu 
wsparcia wypłacalności zaproponowanego 
przez Radę Europejską;;

Or. en

Poprawka 231
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z ubolewaniem odnotowuje, że 
znaczna liczba MŚP nie jest w stanie 
uzyskać dostępu do finansowania unijnego 
z uwagi na nadmierną złożoność 
obowiązujących procedur i kryteriów 
kwalifikowalności; wzywa Komisję do 
usuwania tego rodzaju barier;

16. z ubolewaniem odnotowuje, że 
znaczna liczba MŚP nie jest w stanie 
uzyskać dostępu do finansowania unijnego 
z uwagi na brak wiedzy, a także powolność 
i nadmierną złożoność obowiązujących 
procedur i kryteriów kwalifikowalności; 
wzywa Komisję do usuwania tego rodzaju 
barier i lepszego ich dostosowania do 
potrzeb MŚP; podtrzymuje swoje 
stanowisko, aby w ramach programu 
jednolitego rynku w wieloletnich ramach 
finansowych podwoić środki przeznaczone 
na program COSME; wzywa do lepszego 
dostosowania finansowania UE w celu 
zwiększenia udziału niecyfrowych, 
zaawansowanych technologicznie i 
innowacyjnych MŚP;

Or. en
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Poprawka 232
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z ubolewaniem odnotowuje, że 
znaczna liczba MŚP nie jest w stanie 
uzyskać dostępu do finansowania unijnego 
z uwagi na nadmierną złożoność 
obowiązujących procedur i kryteriów 
kwalifikowalności; wzywa Komisję do 
usuwania tego rodzaju barier;

16. z ubolewaniem odnotowuje, że 
znaczna liczba MŚP, w tym w 
mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa 
typu start-up, nie jest w stanie uzyskać 
dostępu do finansowania unijnego z uwagi 
na nadmierną złożoność obowiązujących 
procedur i kryteriów kwalifikowalności; 
wzywa Komisję do usuwania tego rodzaju 
barier i do dalszego wspierania zachęt 
dostosowanych do MŚP, w tym 
mikroprzedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 233
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z ubolewaniem odnotowuje, że 
znaczna liczba MŚP nie jest w stanie 
uzyskać dostępu do finansowania unijnego 
z uwagi na nadmierną złożoność 
obowiązujących procedur i kryteriów 
kwalifikowalności; wzywa Komisję do 
usuwania tego rodzaju barier;

16. z ubolewaniem odnotowuje, że 
znaczna liczba mikroprzedsiębiorstw i 
MŚP nie jest w stanie uzyskać dostępu do 
finansowania unijnego z uwagi na 
nadmierną złożoność obowiązujących 
procedur i kryteriów kwalifikowalności; 
wzywa Komisję do usuwania tego rodzaju 
barier, w szczególności poprzez 
upraszczanie procedur i zapewnienie 
dostępu do informacji online;
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Or. en

Poprawka 234
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z ubolewaniem odnotowuje, że 
znaczna liczba MŚP nie jest w stanie 
uzyskać dostępu do finansowania unijnego 
z uwagi na nadmierną złożoność 
obowiązujących procedur i kryteriów 
kwalifikowalności; wzywa Komisję do 
usuwania tego rodzaju barier;

16. z ubolewaniem odnotowuje, że 
znaczna liczba mikroprzedsiębiorstw i 
MŚP nie jest w stanie uzyskać dostępu do 
finansowania unijnego z uwagi na 
nadmierną złożoność obowiązujących 
procedur i kryteriów kwalifikowalności; 
wzywa Komisję do usuwania tego rodzaju 
barier i ustanowienia instrumentów 
dostosowanych do wielkości 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 235
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z ubolewaniem odnotowuje, że 
znaczna liczba MŚP nie jest w stanie 
uzyskać dostępu do finansowania unijnego 
z uwagi na nadmierną złożoność 
obowiązujących procedur i kryteriów 
kwalifikowalności; wzywa Komisję do 
usuwania tego rodzaju barier;

16. z ubolewaniem odnotowuje, że 
znaczna liczba MŚP nie jest w stanie 
uzyskać dostępu do finansowania unijnego 
z uwagi na nadmierną złożoność 
obowiązujących procedur i kryteriów 
kwalifikowalności; wzywa Komisję do 
usuwania tego rodzaju barier i 
ustanowienia instrumentów 
dostosowanych do wielkości 
przedsiębiorstw;

Or. en
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Poprawka 236
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z ubolewaniem odnotowuje, że 
znaczna liczba MŚP nie jest w stanie 
uzyskać dostępu do finansowania unijnego 
z uwagi na nadmierną złożoność 
obowiązujących procedur i kryteriów 
kwalifikowalności; wzywa Komisję do 
usuwania tego rodzaju barier;

16. z ubolewaniem odnotowuje, że 
znaczna liczba MŚP nie jest w stanie 
uzyskać dostępu do finansowania unijnego 
z uwagi na nadmierną złożoność 
obowiązujących procedur i kryteriów 
kwalifikowalności; wzywa Komisję do 
usunięcia tego rodzaju barier;

Or. en

Poprawka 237
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. opowiada się za przygotowaniem i 
wdrożeniem politycznych strategii 
wsparcia finansowego dostosowanych do 
potrzeb MŚP, opracowywanych zarówno 
w systemie finansowym, jak i na różnych 
szczeblach administracji publicznej – w 
ujęciu krajowym i unijnym;
sublinha a importância da banca pública 
no apoio às PME e na promoção do 
desenvolvimento;
podkreśla, że publiczny system bankowy 
musi wspierać MŚP i promować rozwój;

Or. pt

Poprawka 238
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
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Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, 
Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. przypomina, że aby wspomóc 
rozwój przedsiębiorstw typu start-up 
koniecznie należy zapewnić im 
finansowanie długoterminowe, które 
umożliwia rozwój nawet wtedy, gdy 
przedmiot ich działalności nie od razu 
może zostać wprowadzony na rynek; w 
tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
rolę Europejskiej Rady ds. Innowacji, a w 
szczególności budżet przeznaczony dla 
MŚP w ramach programu „Horyzont 
Europa”;

Or. en

Poprawka 239
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stosowania pozytywnych 
zachęt o charakterze public relations, 
takich jak nagrody środowiskowe 
promujące zachowania przyjazne dla 
środowiska, co przyczyni się do 
podniesienia świadomości wśród 
przedsiębiorstw i społeczności, a 
jednocześnie pomoże MŚP uzyskać 
uznanie dla ich działań i wyników w 
zakresie ochrony środowiska naturalnego;

Or. en
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Poprawka 240
Robert Roos
w imieniu grupy EKR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję, aby przy 
opracowywaniu nowych programów UE 
jednoznacznie rozważała, czy środki 
finansowe mogą być racjonalnie 
wykorzystane przez MŚP;

Or. en

Poprawka 241
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia MŚP sprawiedliwego dostępu 
do kredytów bankowych; zwraca uwagę na 
znaczenie tradycyjnych modeli 
bankowości, uwzględniając modele 
stosowane przez małe banki regionalne, 
kasy oszczędnościowe i organy publiczne;

17. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia MŚP sprawiedliwego dostępu 
do kredytów bankowych; zwraca uwagę na 
znaczenie tradycyjnych modeli 
bankowości, uwzględniając modele 
stosowane przez małe banki regionalne, 
kasy oszczędnościowe i organy publiczne; 
zwraca uwagę, że pożyczki bankowe są 
tradycyjnie najważniejszym zewnętrznym 
źródłem finansowania MŚP w Unii 
Europejskiej, jako że kredyty bankowe 
stanowią ponad trzy czwarte finansowania 
MŚP w Unii (w porównaniu z mniej niż 
jedną drugą w USA), co sprawia, że MŚP 
są szczególnie narażone na trudności w 
przypadku ograniczenia akcji kredytowej 
przez banki; stwierdza, że kryzysy 
przyczyniają się do rozdrobnienia 
finansowania bankowego i warunków 
kredytowania; z ubolewaniem odnotowuje 
zróżnicowanie warunków kredytowania 
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oferowanych MŚP w różnych państwach 
strefy euro; wzywa państwa członkowskie 
do współpracy z sektorem finansowym w 
zakresie ich obowiązku zapewnienia MŚP 
pełnego i sprawiedliwego dostępu do 
kredytów bankowych; podkreśla ważną i 
dobrze rozwiniętą rolę banków o 
specyficznej wiedzy lokalnej i regionalnej 
w zakresie udzielania kredytów dla MŚP, 
zważywszy na ich długoterminowe relacje 
z MŚP; zwraca uwagę, że tam, gdzie 
istnieją dobrze funkcjonujące banki 
lokalne, skutecznie udzielają one 
kredytów dla MŚP i unikają strat; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
rozwijania lokalnych banków; 

Or. en

Poprawka 242
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia MŚP sprawiedliwego dostępu 
do kredytów bankowych; zwraca uwagę na 
znaczenie tradycyjnych modeli 
bankowości, uwzględniając modele 
stosowane przez małe banki regionalne, 
kasy oszczędnościowe i organy publiczne;

17. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia MŚP sprawiedliwego dostępu 
do finansowania; przypomina, że dostęp 
do finansowania jest kluczowym 
czynnikiem sprzyjającym wzrostowi i 
innowacjom; zwraca uwagę na znaczenie 
tradycyjnych modeli bankowości, 
uwzględniając modele stosowane przez 
małe banki regionalne, kasy 
oszczędnościowe i organy publiczne; i 
wzywa do dalszego wspierania 
innowacyjnych modeli biznesowych; 
podkreśla, że obowiązki sprawozdawcze 
pośredników finansowych i większych 
przedsiębiorstw pośrednio wywierają 
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wpływ na MŚP; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do przedstawienia 
nowych inicjatyw mających na celu 
rozwiązanie problemu opóźnień w 
płatnościach, które nadal stanowią 
poważne wyzwanie dla MŚP w zakresie 
płynności finansowej.

Or. en

Poprawka 243
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia MŚP sprawiedliwego dostępu 
do kredytów bankowych; zwraca uwagę na 
znaczenie tradycyjnych modeli 
bankowości, uwzględniając modele 
stosowane przez małe banki regionalne, 
kasy oszczędnościowe i organy publiczne;

17. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia MŚP sprawiedliwego dostępu 
do kredytów bankowych; zwraca uwagę na 
znaczenie tradycyjnych modeli 
bankowości, uwzględniając modele 
stosowane przez małe banki regionalne, 
kasy oszczędnościowe i organy publiczne; 
jest zdania, że inicjatywy unii rynków 
kapitałowych również mogą pomóc MŚP 
w rozwoju poprzez alternatywne metody 
dostępu do finansowania, które w Unii 
Europejskiej nie są tak bardzo rozwinięte 
jak gdzie indziej;

Or. en

Poprawka 244
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka
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17. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia MŚP sprawiedliwego dostępu 
do kredytów bankowych; zwraca uwagę na 
znaczenie tradycyjnych modeli 
bankowości, uwzględniając modele 
stosowane przez małe banki regionalne, 
kasy oszczędnościowe i organy publiczne;

17. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia MŚP niedyskryminującego 
dostępu do kredytów bankowych 
szczególnie tych, których działalność 
dotyczy wartości niematerialnych i 
prawnych; zwraca uwagę na znaczenie 
tradycyjnych modeli bankowości, 
uwzględniając modele stosowane przez 
małe banki regionalne, kasy 
oszczędnościowe i organy publiczne;

Or. en

Poprawka 245
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, 
Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia MŚP sprawiedliwego dostępu 
do kredytów bankowych; zwraca uwagę na 
znaczenie tradycyjnych modeli 
bankowości, uwzględniając modele 
stosowane przez małe banki regionalne, 
kasy oszczędnościowe i organy publiczne;

17. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia MŚP sprawiedliwego dostępu 
do kredytów bankowych; zwraca uwagę na 
znaczenie tradycyjnych modeli 
bankowości, uwzględniając modele 
stosowane przez małe banki regionalne, 
spółdzielnie i organy publiczne;

Or. en

Poprawka 246
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że finansowanie 
wyłącznie za pośrednictwem rynków 
kapitałowych nie wystarczy do 
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zapewnienia wystarczającego 
finansowania i odpowiednich rozwiązań w 
zakresie finansowania dla MŚP i uważa, 
że w celu jak najlepszego zaspokojenia 
rzeczywistych potrzeb finansowych MŚP i 
gospodarki realnej oraz umożliwienia 
długoterminowego zrównoważonego 
rozwoju sektor usług finansowych musi 
być stabilny i oferować szeroki wachlarz 
możliwości finansowania dostosowanych 
do potrzeb i racjonalnych pod względem 
kosztów; podkreśla w tym kontekście 
znaczenie tradycyjnych modeli 
bankowości, uwzględniając modele 
stosowane przez małe banki regionalne, 
kasy oszczędnościowe i instytucje 
publiczne; zauważa w tym względzie 
potrzebę zapewnienia lepszego dostępu do 
kredytów również 
mikroprzedsiębiorstwom i osobom 
prowadzącym samodzielnie działalność 
gospodarczą; zachęca EBI do ściślejszej 
współpracy z pośrednikami finansowymi 
w państwach członkowskich w celu 
rozpowszechniania odpowiednich 
informacji wśród MŚP, co pozwoli na 
poprawę dostępu do finansowania; 
podkreśla znaczenie roli EBI w 
ułatwianiu zawierania partnerstw i 
wzmacnianiu instrumentów wsparcia na 
potrzeby finansowania działań 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, a także 
innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-
up; ponadto zachęca EBI do ściślejszej 
współpracy z regionalnymi instytucjami 
publicznymi w dążeniu do optymalizacji 
możliwości finansowania MŚP; 

Or. en

Poprawka 247
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa do szybkiego przyjęcia i 
wdrożenia inicjatyw w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu, zwłaszcza 
tych, które oferują MŚP największe 
możliwości zatrudnienia i 
konkurencyjności; jak np. wdrożenie 
planu działania dotyczący gospodarki o 
obiegu zamkniętym, który maksymalizuje 
korzyści dla zrównoważonych, lokalnych 
MŚP z sektora rolno-spożywczego, 
tekstylnego i budowlanego, lecz również 
także stwarza duże możliwości biznesowe i 
w zakresie innowacji dla MŚP w 
odpowiedzi na podwyższone normy 
ekoprojektu lub podwyższone wymogi w 
zakresie trwałości, możliwości ponownego 
użycia, możliwości naprawy produktów, w 
tym „prawa do naprawy”;

Or. en

Poprawka 248
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. przypomina, że MŚP generują 70 
%1a wartości dodanej i zatrudniają ponad 
90 %1b pracowników w sektorze 
budowlanym, wzywa zatem do szybkiego 
uruchomienia i wystarczającego 
finansowania fali renowacji; wzywa 
Komisję do przedstawienia 
ogólnoeuropejskiego programu „Solarny 
dach” w 2030 r. w ramach inicjatywy 
„fala renowacji”, który przyczyniłby się do 
powstania większej liczby lokalnych 
miejsc pracy, w szczególności dla MŚP, w 
zakresie projektowania, budowy, 
eksploatacji i konserwacji małych 
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elektrowni energii odnawialnej.;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-
efficiency/energy-efficient-
buildings/energy-performance-buildings-
directive_en#facts-and-figures 
1b 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/constr
uction_en 

Or. en

Poprawka 249
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. wzywa do traktowania 
pierwszoplanowych, zrównoważonych pod 
względem ekologicznym MŚP jako normy 
w danej grupie produktów lub usług; 
wzywa do intensywniejszego promowania 
na szczeblu europejskim i krajowym 
udanych przykładów przedsiębiorstw 
zrównoważonych pod względem 
ekologicznym i ekologicznych1a , aby 
zaprezentować możliwości gospodarcze 
związane ze zrównoważonymi praktykami 
biznesowymi, jednocześnie wnosząc cenny 
wkład w skuteczne formułowanie polityki;
_________________
1a 
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/e
ea-glossary/eco-industry 

Or. en

Poprawka 250
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Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17d. podkreśla potrzebę zwiększenia 
świadomości właścicieli i kadry 
kierowniczej MŚP, stowarzyszeń MŚP i 
organizacji wspierających w zakresie 
możliwości finansowania bardziej 
wydajnych technologii, zlecania usług 
(np. doradztwa, coachingu i szkoleń) 
związanych z ekoprojektem i efektywnym 
wykorzystaniem zasobów oraz 
zarządzaniem nimi, a także w zakresie 
przedsiębiorczości ekologicznej i 
ekologicznych technologii, produktów i 
usług; wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do wspierania świadczenia usług 
MŚP w tych obszarach, zwłaszcza na 
szczeblu regionalnym i lokalnym oraz do 
przeznaczenia na te cele większych 
środków z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz 
FST;

Or. en

Poprawka 251
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17e. zwraca się do Komisji o ocenę 
możliwości utworzenia „ośrodków 
ekologicznych” jako odpowiednika 
ośrodków cyfrowych, udzielających 
skoordynowanych informacji, porad, 
pomocy i szkoleń w zakresie 
zrównoważonej transformacji 
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przedsiębiorstw dostosowanej do potrzeb 
różnych rodzajów MŚP, zrównoważonej 
ekologicznie przedsiębiorczości i modeli 
biznesowych, w tym skrócenia i 
zazielenienia łańcuchów wartości, 
ekoinnowacji, dostępu do finansowania i 
rynków dla zrównoważonych ekologicznie 
MŚP, a także umożliwiającej wymianę 
najlepszych praktyk, łączenie różnych 
podmiotów i potencjalnych partnerów 
biznesowych, w tym z perspektywy 
gospodarki o obiegu zamkniętym; 
podkreśla, że takie centra musiałyby być 
ściśle powiązane z istniejącymi sieciami i 
strukturami, takimi jak EEN czy 
Europejskie Centrum Wiedzy na temat 
Efektywnego Wykorzystania Zasobów 
(EREK), aby uniknąć powielania działań;

Or. en

Poprawka 252
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17f. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący powołania doradców 
ds. zrównoważonego rozwoju; wzywa do 
szybkiego przyjęcia tego wniosku w 
oparciu o otwartą i przejrzystą procedurę 
selekcji, po wystosowaniu otwartego 
zaproszenia do składania zgłoszeń, a także 
do przedstawienia portfolio z jasnym 
planem działania wraz z 
harmonogramem, celami i etapami;

Or. en

Poprawka 253
Henrike Hahn
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17g. wzywa Komisję do opracowania i 
promowania pakietu rozwiązań dla MŚP 
na rzecz zrównoważonej polityki 
przedsiębiorstw, obejmującego 
odpowiedzialność społeczną i 
środowiskową przedsiębiorstw, 
zrównoważoną rachunkowość i 
sprawozdawczość oraz narzędzia do 
wdrażania modeli produkcji o niskiej 
ilości odpadów i o obiegu zamkniętym, 
zrównoważonych łańcuchów dostaw i 
audytów energetycznych;

Or. en

Poprawka 254
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17h. zwraca uwagę, że poza 
horyzontalnym wymiarem wymiany 
wiedzy (tj. między MŚP) horyzontalna 
koordynacja między instytucjami UE, 
funduszami i instrumentami finansowymi 
odgrywa kluczową rolę w zmniejszaniu 
rozbieżności między oczekiwaniami a 
wdrażaniem; podkreśla potrzebę 
proaktywnego nawiązywania kontaktu z 
sieciami i organizacjami MŚP na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i krajowym, aby w 
odpowiednim czasie przedstawić 
informacje i wskazówki w zakresie 
wykorzystywania dostępnych i 
planowanych możliwości finansowania na 
szczeblu UE; przypomina Komisji o 
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wykorzystywaniu wszystkich dostępnych 
środków komunikacji i przekazywania 
wiedzy (wysyłki promocyjne, media 
społeczne, webinaria itp.) oraz konkursów 
dla studentów i młodych przedsiębiorców;

Or. en

Poprawka 255
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa do zwiększenia udziału 
MŚP w zamówieniach rządowych 
udzielanych w ramach procedur zamówień 
publicznych poprzez zapewnienie MŚP 
dostępu do postępowań i zwalczanie 
kryteriów przetargowych ustanawiających 
wymogi lub kwalifikacje wykraczające 
poza podstawowe elementy usługi lub 
towarów będących przedmiotem zakupu;

18. wzywa do zwiększenia udziału 
MŚP w zamówieniach rządowych 
udzielanych w ramach procedur zamówień 
publicznych poprzez zapewnienie MŚP 
dostępu do postępowań i zwalczanie 
kryteriów przetargowych ustanawiających 
wymogi lub kwalifikacje wykraczające 
poza podstawowe elementy usługi lub 
towarów będących przedmiotem zakupu; 
apeluje o uznanie wartości umów typu 
„km 0” poprzez określenie kryteriów 
premiowania lokalnych przedsiębiorstw, 
wykorzystując w tym celu rozwiązania 
przewidziane w prawodawstwie 
europejskim dotyczącym rolnictwa i 
krótkiego łańcucha dostaw;

Or. en

Poprawka 256
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa do zwiększenia udziału 
MŚP w zamówieniach rządowych 
udzielanych w ramach procedur zamówień 
publicznych poprzez zapewnienie MŚP 
dostępu do postępowań i zwalczanie 
kryteriów przetargowych ustanawiających 
wymogi lub kwalifikacje wykraczające 
poza podstawowe elementy usługi lub 
towarów będących przedmiotem zakupu;

18. wzywa do zwiększenia udziału 
MŚP w zamówieniach rządowych 
udzielanych w ramach procedur zamówień 
publicznych poprzez zapewnienie MŚP 
dostępu do postępowań i zwalczanie 
kryteriów przetargowych ustanawiających 
wymogi lub kwalifikacje wykraczające 
poza podstawowe elementy usługi lub 
towarów będących przedmiotem zakupu; 
wzywa do zarezerwowania - w miarę 
możliwości - części zamówień publicznych 
dla MŚP, aby zwiększyć ogólny udział 
MŚP w zamówieniach publicznych; 
wzywa do umożliwienia podmiotom 
odpowiedzialnym za kształtowanie polityki 
publicznej korzystania w pewnym stopniu 
z lokalnych MŚP;

Or. en

Poprawka 257
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa do zwiększenia udziału MŚP 
w zamówieniach rządowych udzielanych w 
ramach procedur zamówień publicznych 
poprzez zapewnienie MŚP dostępu do 
postępowań i zwalczanie kryteriów 
przetargowych ustanawiających wymogi 
lub kwalifikacje wykraczające poza 
podstawowe elementy usługi lub towarów 
będących przedmiotem zakupu;

18. jest zdania, że krajowa i 
europejska administracja publiczna 
powinna dawać przykład i zwiększać 
udział MŚP w zamówieniach udzielanych 
w ramach procedur zamówień 
publicznych; podkreśla, że zamówienia 
publiczne o charakterze ekologicznym i o 
obiegu zamknięty są strategicznym 
narzędziem wspierania zrównoważonych 
wzorców produkcji i konsumpcji przy 
jednoczesnym wspieraniu lokalnych, 
innowacyjnych MŚP; wzywa do 
ustanowienia obowiązkowych wymogów 
minimalnych w celu systematycznego 
stosowania kryteriów środowiskowych w 
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procedurach zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 258
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa do zwiększenia udziału 
MŚP w zamówieniach rządowych 
udzielanych w ramach procedur zamówień 
publicznych poprzez zapewnienie MŚP 
dostępu do postępowań i zwalczanie 
kryteriów przetargowych ustanawiających 
wymogi lub kwalifikacje wykraczające 
poza podstawowe elementy usługi lub 
towarów będących przedmiotem zakupu;

18. wzywa do zwiększenia udziału 
MŚP w zamówieniach rządowych 
udzielanych w ramach procedur zamówień 
publicznych poprzez zapewnienie MŚP 
dostępu do postępowań , w tym poprzez 
dzielenie większych zamówień na mniejsze 
części, i zwalczanie kryteriów 
przetargowych ustanawiających wymogi 
lub kwalifikacje wykraczające poza 
podstawowe elementy usługi lub towarów 
będących przedmiotem zakupu;

Or. en

Poprawka 259
Martina Dlabajová, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, 
Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, 
Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa do zwiększenia udziału 
MŚP w zamówieniach rządowych 
udzielanych w ramach procedur zamówień 
publicznych poprzez zapewnienie MŚP 
dostępu do postępowań i zwalczanie 
kryteriów przetargowych ustanawiających 

18. wzywa do zwiększenia możliwości 
udziału MŚP w procedurach zamówień 
publicznych poprzez zapewnienie MŚP 
dostępu do  informacji, uproszczenie 
procedur i unikaniekryteriów 
przetargowych ustanawiających wymogi 
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wymogi lub kwalifikacje wykraczające 
poza podstawowe elementy usługi lub 
towarów będących przedmiotem zakupu;

lub kwalifikacje wykraczające poza 
podstawowe elementy usługi lub towarów 
będących przedmiotem zakupu;

Or. en

Poprawka 260
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa do zwiększenia udziału 
MŚP w zamówieniach rządowych 
udzielanych w ramach procedur zamówień 
publicznych poprzez zapewnienie MŚP 
dostępu do postępowań i zwalczanie 
kryteriów przetargowych ustanawiających 
wymogi lub kwalifikacje wykraczające 
poza podstawowe elementy usługi lub 
towarów będących przedmiotem zakupu;

18. procedur zamówień publicznych 
poprzez zapewnienie MŚP, w 
szczególności mikroprzedsiębiorstwom, 
dostępu do postępowań i zwalczanie 
kryteriów przetargowych ustanawiających 
wymogi lub kwalifikacje wykraczające 
poza podstawowe elementy usługi lub 
towarów będących przedmiotem zakupu;

Or. en

Poprawka 261
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla centralną rolę zamówień 
publicznych w oddziaływaniu na 
zachowania środowiskowe przemysłu, w 
tym MŚP, poprzez wywieranie nacisku na 
stosowanie wysokich standardów ochrony 
środowiska w łańcuchu dostaw; wzywa 
zatem państwa członkowskie do pełnego 
wykorzystania strategii politycznych w 
zakresie ekologicznych zamówień 
publicznych oraz do ich dostosowania pod 
kątem uczestnictwa MŚP, co może 



PE657.190v01-00 144/180 AM\1212400PL.docx

PL

odegrać istotną rolę w budowaniu popytu 
na produkty i usługi ekologiczne, na 
przykład poprzez wprowadzenie wymogu, 
aby produkty zawierały minimalną ilość 
materiałów pochodzących z recyklingu 
lub osiągały określone poziomy 
efektywności energetycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami;

Or. en

Poprawka 262
Paolo Borchia, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Joëlle Mélin

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do wspierania 
stałej i trwałej konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw poprzez 
stymulowanie innowacji i ułatwianie im 
udziału w innowacyjnych i 
przedkomercyjnych zamówieniach 
publicznych, które zazwyczaj są dostępne 
tylko dla dużych grup przemysłowych; 
zwraca się do instytucji europejskich o 
wprowadzenie kryterium stosowania 
istniejącego i przyszłego prawodawstwa 
europejskiego w odniesieniu do wymiaru 
gospodarczego MŚP w celu uproszczenia 
przepisów dotyczących ich obszaru 
działania;

Or. en

Poprawka 263
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)



AM\1212400PL.docx 145/180 PE657.190v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uproszczenia procedur 
zamówień publicznych poprzez 
wykorzystanie elastyczności nowych ram 
zamówień publicznych UE; popiera apel 
Komisji do państw członkowskich i 
instytucji zamawiających o dzielenie 
dużych zamówień publicznych na 
mniejsze części w celu ułatwienia 
uczestnictwa MŚP, co przyczyni się do 
skrócenia i zróżnicowania łańcuchów 
dostaw; wzywa do zapewnienia organom 
publicznym i MŚP dodatkowych 
wytycznych dotyczących istniejącej 
elastyczności i dostosowania w tym celu 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 264
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla znaczenie współpracy z 
administracją krajową w celu stworzenia 
europejskiego rynku zamówień 
publicznych, który opierałby się na 
przetargach o umiarkowanej skali, 
umożliwiających MŚP uczestnictwo w 
procedurze udzielania zamówień i na 
którym mogłaby zaistnieć rzeczywista i 
uczciwa konkurencja między podmiotami 
rynkowymi; podkreśla potrzebę poprawy 
dostępności jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (JEDZ) dla MŚP;
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Or. en

Poprawka 265
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla potrzebę wzmocnienia 
narzędzi ochrony MŚP w przypadku 
wprowadzania przez państwa trzecie 
nielegalnych środków mających 
negatywny wpływ na przedsiębiorstwa 
UE;

Or. en

Poprawka 266
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa do zwiększenia skuteczności 
procedur zamówień publicznych poprzez 
wytyczne, zalecenia, wymianę wiedzy i 
doświadczeń;

Or. en

Poprawka 267
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola
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Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. wzywa państwa członkowskie do 
takiego zaprojektowania systemów 
podatkowych, aby były one lepiej 
dostosowane do często ubogiego 
kapitałowo środowiska, w którym 
powstają i działają mikroprzedsiębiorstwa, 
poprzez zagwarantowanie, że opcje na 
akcje są opodatkowane wyłącznie w 
miejscu sprzedaży i że mogą być 
wydawane bez prawa głosu;

Or. en

Poprawka 268
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Angelika Niebler, Maria da Graça Carvalho, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani

Projekt rezolucji
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. podkreśla, że ulgi podatkowe z 
tytułu opcji na akcje powinny, w miarę 
możliwości, być uznawane ponad 
granicami państw członkowskich, aby 
umożliwić pracownikom korzystanie z 
prawa do swobodnego przemieszczania się 
bez narażania się na niekorzystne i często 
bardzo surowe opodatkowanie;

Or. en

Poprawka 269
Henrike Hahn
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do oparcia się na 
instrumentach ochrony handlu (TDI), aby 
ograniczać zakłócenia na rynku 
pojawiające się w rezultacie handlu z 
państwami trzecimi; wzywa do przyjęcia 
zasady „najpierw myśl na małą skalę” jako 
zasady przewodniej europejskiej polityki 
handlowej;

19. wzywa Komisję do oparcia się na 
instrumentach ochrony handlu (TDI), aby 
ograniczać zakłócenia na rynku 
pojawiające się w rezultacie handlu z 
państwami trzecimi; wzywa do przyjęcia 
zasady „najpierw myśl na małą skalę” jako 
zasady przewodniej europejskiej polityki 
handlowej; z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź Komisji dotyczącą 
uruchomienia nowego portalu 
informacyjnego dotyczącego procedur i 
formalności celnych;

Or. en

Poprawka 270
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do oparcia się na 
instrumentach ochrony handlu (TDI), aby 
ograniczać zakłócenia na rynku 
pojawiające się w rezultacie handlu z 
państwami trzecimi; wzywa do przyjęcia 
zasady „najpierw myśl na małą skalę” jako 
zasady przewodniej europejskiej polityki 
handlowej;

19. wzywa Komisję do oparcia się na 
instrumentach ochrony handlu (TDI), aby 
ograniczać zakłócenia na rynku 
pojawiające się w rezultacie handlu z 
państwami trzecimi; wzywa do przyjęcia 
zasady „najpierw myśl na małą skalę” jako 
zasady przewodniej europejskiej polityki 
handlowej

Or. en

Poprawka 271
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Nicola 
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Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do oparcia się na 
instrumentach ochrony handlu (TDI), aby 
ograniczać zakłócenia na rynku 
pojawiające się w rezultacie handlu z 
państwami trzecimi; wzywa do przyjęcia 
zasady „najpierw myśl na małą skalę” jako 
zasady przewodniej europejskiej polityki 
handlowej;

19. wzywa Komisję do dążenia do 
zapewnienia równych szans i warunków 
regulacyjnych, w których MŚP będą 
mogły rozwijać się i konkurować w skali 
globalnej; wzywa do przyjęcia zasady 
„najpierw myśl na małą skalę” jako zasady 
przewodniej w europejskiej polityce 
handlowej, w szczególności poprzez 
włączenie rozdziałów i postanowień 
dotyczących MŚP przy negocjowaniu 
umów o wolnym handlu z państwami 
trzecimi;

Or. en

Poprawka 272
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję do monitorowania 
sytuacji i oceny możliwości zwiększenia 
pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, w 
połączeniu z już zapowiedzianymi 
instrumentami, w szczególności w 
odniesieniu do środków pieniężnych i 
kapitalizacji;

Or. pt

Poprawka 273
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. odnotowuje, że kryzys związany z 
COVID-19 zmusił MŚP do korzystania z 
innowacyjnych technologii i modeli 
biznesowych takich jak handel 
elektroniczny i gospodarka dzielenia się, 
oraz wzywa Komisję do zagwarantowania, 
aby inwestycje w badania naukowe i 
innowacje były ukierunkowane na 
zwiększanie udziału MŚP;

20. odnotowuje, że kryzys związany z 
COVID-19 zmusił MŚP do korzystania z 
innowacyjnych technologii, metod 
organizacji pracy i modeli biznesowych 
takich jak praca zdalna,handel 
elektroniczny i gospodarka dzielenia się, 
oraz wzywa Komisję do zagwarantowania, 
aby inwestycje w badania naukowe i 
innowacje były ukierunkowane na 
zwiększanie udziału MŚP; wzywa zatem do 
udostępnienia MŚP w ramach programu 
„Horyzont Europa” za pośrednictwem 
Europejskiej Rady Innowacji, a także w 
ramach części programu dotyczącej 
współpracy znacznych; wzywa Komisję do 
zapewnienia, by partnerstwa i misje 
programu „Horyzont Europa” były 
przejrzyste i miały charakter włączający, 
w szczególności w odniesieniu do udziału 
MŚP, ustalania programów badań 
strategicznych i rocznych programów 
prac, a także sprawiedliwego dzielenia się 
doświadczeniami i wynikami;

Or. en

Poprawka 274
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. odnotowuje, że kryzys związany z 
COVID-19 zmusił MŚP do korzystania z 
innowacyjnych technologii i modeli 
biznesowych takich jak handel 
elektroniczny i gospodarka dzielenia się, 
oraz wzywa Komisję do zagwarantowania, 
aby inwestycje w badania naukowe i 

20. odnotowuje, że kryzys związany z 
COVID-19 zmusił MŚP do korzystania z 
innowacyjnych technologii i cyfrowych 
modeli biznesowych takich jak handel 
elektroniczny i gospodarka dzielenia się, 
oraz wzywa Komisję do zagwarantowania, 
aby inwestycje w badania naukowe i 
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innowacje były ukierunkowane na 
zwiększanie udziału MŚP;

innowacje były ukierunkowane na 
zwiększanie udziału MŚP; podkreśla 
potrzebę wzmocnienia norm 
cyberbezpieczeństwa MŚP przy 
zapewnieniu, że odpowiedzialne organy i 
administracje będą współpracować z 
sektorem prywatnym w celu opracowania 
punktów kompleksowej obsługi w 
państwach członkowskich, aby ułatwić 
MŚP dostęp do informacji, wytycznych i 
doradztwa w celu określenia i wdrożenia 
działań na rzecz zwiększenia 
cyberbezpieczeństwa ich działalności;

Or. en

Poprawka 275
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. odnotowuje, że kryzys związany z 
COVID-19 zmusił MŚP do korzystania z 
innowacyjnych technologii i modeli 
biznesowych takich jak handel 
elektroniczny i gospodarka dzielenia się, 
oraz wzywa Komisję do zagwarantowania, 
aby inwestycje w badania naukowe i 
innowacje były ukierunkowane na 
zwiększanie udziału MŚP;

20. odnotowuje, że kryzys związany z 
COVID-19 zmusił MŚP do korzystania z 
innowacyjnych technologii, modeli 
biznesowych i nowych form organizacji 
pracy, takich jak handel elektroniczny, 
gospodarka dzielenia się i praca zdalna; 
podkreśla, że część MŚP nie była gotowa 
do szybkiego dostosowania się do nowych 
okoliczności; w związku tym wzywa 
Komisję do zagwarantowania, aby 
inwestycje w badania naukowe i innowacje 
były ukierunkowane na zwiększanie 
udziału MŚP; wzywa również do 
poszanowania praw pracowników w toku 
tego procesu;

Or. en

Poprawka 276
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Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, że zapewnienie 
odpowiedniej wiedzy, umiejętności i 
przekwalifikowania właścicieli i 
pracowników MŚP ma zasadnicze 
znaczenie dla sprawiedliwej, sprzyjającej 
włączeniu społecznemu i skutecznej 
transformacji ekologicznej; wzywa zatem 
Komisję i państwa członkowskie do 
podjęcia inicjatyw mających na celu 
określenie i uzupełnienie niedoborów 
wiedzy i umiejętności MŚP i ich 
pracowników w kontekście transformacji 
produktów, procesów i usług w ramach 
transformacji ekologicznej, a także do 
opracowania i wdrożenia programów 
umożliwiających przekwalifikowanie 
pracowników, których umiejętności na 
skutek transformacji stały się 
przestarzałe;

Or. en

Poprawka 277
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, że inwestycje w 
innowacje powinny priorytetowo 
traktować ekosystemy obejmujące MŚP i 
wzmacniające współtworzenie, 
dojrzewanie i transfer doskonałych 
technologii do przemysłu, jak również 
absorpcję nowych technologii, a 
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jednocześnie zachęcać przedsiębiorstwa 
do zwiększania skali działalności: 
zauważa, że Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT) będzie odgrywał 
kluczową rolę w tym zakresie; zauważa, że 
finansowanie kapitałowe i w formie 
kredytów powinno być zarezerwowane dla 
MŚP zaangażowanych w działania i 
projekty związane z rynkiem w ramach 
wyższych poziomów gotowości 
technologicznej;

Or. en

Poprawka 278
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa do zwiększenia 
finansowania w ramach programów 
COSME i „Horyzont Europa” na rzecz 
rozwoju ekoinnowacyjnych rozwiązań 
przez MŚP i dla MŚP, w szczególności na 
rzecz poprawy projektowania produktów, 
zmniejszenia zużycia zasobów i poprawy 
wydajności procesów; uważa ponadto, że 
tyle samo uwagi co rozwiązaniom 
technologicznym należy poświęcić 
innowacjom o charakterze 
nietechnologicznym, organizacyjnym i 
systemowym oraz innowacjom sektora 
publicznego, aby wspierać transformację 
ekologiczną i cyfrową;

Or. en

Poprawka 279
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
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Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, jak istotnym jest, by 
plan odbudowy pomógł ukierunkować 
strategię na rzecz MŚP poprzez 
zapewnienie MŚP odpowiednich zasobów 
ludzkich i potencjału technologicznego w 
celu podniesienia poziomu ich odporności 
i konkurencyjności w ramach gospodarki 
opartej na danych;

Or. en

Poprawka 280
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa do opracowania 
europejskich instrumentów i inicjatyw 
wsparcia badań naukowych w celu 
zapewnienia jak najszerszego udziału 
MŚP w przetargach i projektach; 
przypomina w związku z tym o wadze 
programu „Szybka ścieżka do innowacji”;

Or. en

Poprawka 281
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
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Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. podkreśla znaczenie 
ukierunkowanej polityki publicznej 
wspierającej horyzontalne potrzeby 
związane z procesami transformacji 
cyfrowej w mikroprzedsiębiorstwach i 
MŚP, takie jak zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych, jak również poprawa 
zdolności w zakresie handlu 
elektronicznego i wykorzystanie nowych 
technologii; wzywa Komisję do 
opracowania pilotażowej inicjatywy 
mającej na celu przyspieszenie 
wprowadzania handlu elektronicznego w 
MŚP, np. poprzez działania szkoleniowe i 
doradcze, pomoc techniczną, najlepsze 
praktyki lub integrację trójkąta wiedzy, 
zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych stron i władz lokalnych;

Or. en

Poprawka 282
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. uważa, że obecny system praw 
własności intelektualnej nie sprzyja 
innowacjom, często ze szkodą dla MŚP; 
uważa, że większa przejrzystość, 
innowacyjne praktyki w zakresie 
zarządzania i licencjonowania, takie jak 
model otwartego oprogramowania, mogą 
doprowadzić do szybszych rozwiązań 
rynkowych; wzywa Komisję do 
zachowania równowagi między 
egzekwowaniem praw własności 
intelektualnej a dążeniem do innowacji, w 
szczególności w odniesieniu do 



PE657.190v01-00 156/180 AM\1212400PL.docx

PL

zapewnienia dostępu do leków, ochrony 
zdrowia publicznego oraz innowacji i 
technologii związanych ze zmianą 
klimatu;

Or. en

Poprawka 283
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zagwarantowania, aby w 
miarę możliwości instrumenty w zakresie 
badań i innowacji, takie jak 
„Akcelerator” EIC, oferowały 
przedsiębiorstwom typu start-up 
możliwości szybkiej ścieżki rozwoju 
innowacyjnych technologii, które mogą 
na przykład wspomagać testowanie, 
leczenie lub monitorowanie epidemii 
COVID-19;

Or. en

Poprawka 284
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 20 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20c. z zadowoleniem przyjmuje 
wzmocnienie roli programu InvestEU w 
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ramach planu odbudowy, w szczególności 
segmentu MŚP, który posłuży jako główne 
narzędzie finansowe konsolidacji modeli 
biznesowych MŚP poprzez wspieranie 
inwestycji w praktyki, umiejętności i 
projekty w zakresie ładu korporacyjnego, 
które sprzyjają konkurencyjności i 
innowacjom rynkowym;

Or. en

Poprawka 285
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 20 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20d. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie MŚP do europejskich 
programów kosmicznych, w tym w 
obszarze rozwijania szeregu usług i 
zastosowań pochodnych; dostrzega 
kluczową rolę, jaką MŚP odgrywają w 
łańcuchach dostaw w sektorze obronności 
w Europie i z zadowoleniem przyjmuje 
nowe możliwości dla MŚP w ramach 
Europejskiego Funduszu Obrony;

Or. en

Poprawka 286
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z ubolewaniem odnotowuje, że do 21. z ubolewaniem odnotowuje, że do 
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tej pory zaledwie 17 % MŚP z 
powodzeniem zintegrowało technologię 
cyfrową z prowadzoną przez siebie 
działalnością, oraz wzywa do dokonania 
przeglądu instrumentów takich jak 
Europejska Sieć Przedsiębiorczości i 
ośrodki innowacji cyfrowych w celu oceny 
i zwiększenia ich skuteczności;

tej pory zaledwie 17 % MŚP z 
powodzeniem zintegrowało technologię 
cyfrową z prowadzoną przez siebie 
działalnością oraz wzywa do dokonania 
przeglądu instrumentów takich jak ośrodki 
innowacji cyfrowych w celu oceny i 
zwiększenia ich skuteczności; podkreśla, 
że szczególną uwagę należy zwrócić na 
zapewnienie podstawowych umiejętności 
informatycznych niecyfrowym MŚP, w 
tym między innymi: informacje na temat 
ich praw i obowiązków cyfrowych, 
cyberbezpieczeństwa i praktycznego 
kształcenia w zakresie cyfryzacji procesów 
biznesowych; podkreśla, że 
zapotrzebowanie na podstawowe szkolenia 
cyfrowe jest szczególnie odczuwalne w 
sektorach o wysokim udziale 
procentowym MŚP i niskim poziomie 
cyfryzacji oraz w przypadku MŚP, które 
znajdują się na obszarach oddalonych i 
mają ograniczony dostęp do 
infrastruktury cyfrowej, a tym samym do 
wiedzy specjalistycznej; w tym celu wzywa 
do ustanowienia nowych ośrodków 
innowacji cyfrowych również w 
mniejszych miastach, na obszarach 
wiejskich i peryferyjnych;

Or. en

Poprawka 287
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z ubolewaniem odnotowuje, że do 
tej pory zaledwie 17 % MŚP z 
powodzeniem zintegrowało technologię 
cyfrową z prowadzoną przez siebie 
działalnością oraz wzywa do dokonania 
przeglądu instrumentów takich jak 

21. z ubolewaniem odnotowuje, że do 
tej pory zaledwie 17 % MŚP z 
powodzeniem zintegrowało technologię 
cyfrową z prowadzoną przez siebie 
działalnością; zwraca uwagę, że w celu 
zniwelowania przepaści cyfrowej 
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Europejska Sieć Przedsiębiorczości i 
ośrodki innowacji cyfrowych w celu oceny 
i zwiększenia ich skuteczności;

konieczne jest zwiększenie proporcji 
absolwentów kierunków studiów STEM 
oraz rozwiązanie problemu nierówności, z 
którą borykają się kobiety w tej dziedzinie; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje europejski program na rzecz 
umiejętności.

Or. en

Poprawka 288
Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z ubolewaniem odnotowuje, że do 
tej pory zaledwie 17 % MŚP z 
powodzeniem zintegrowało technologię 
cyfrową z prowadzoną przez siebie 
działalnością, oraz wzywa do dokonania 
przeglądu instrumentów takich jak 
Europejska Sieć Przedsiębiorczości i 
ośrodki innowacji cyfrowych w celu oceny 
i zwiększenia ich skuteczności;

21. z ubolewaniem odnotowuje, że do 
tej pory zaledwie 17 % MŚP z 
powodzeniem zintegrowało technologię 
cyfrową z prowadzoną przez siebie 
działalnością oraz wzywa do dokonania 
przeglądu instrumentów takich jak 
Europejska Sieć Przedsiębiorczości i 
ośrodki innowacji cyfrowych w celu oceny 
i zwiększenia ich skuteczności, przy 
aktywnym udziale przedstawicieli MŚP;

Or. en

Poprawka 289
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z ubolewaniem odnotowuje, że do 
tej pory zaledwie 17 % MŚP z 
powodzeniem zintegrowało technologię 
cyfrową z prowadzoną przez siebie 
działalnością, oraz wzywa do dokonania 
przeglądu instrumentów takich jak 

21. z ubolewaniem odnotowuje, że do 
tej pory zaledwie 17 % MŚP z 
powodzeniem zintegrowało technologię 
cyfrową z prowadzoną przez siebie 
działalnością, oraz wzywa do dokonania 
przeglądu instrumentów takich jak 
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Europejska Sieć Przedsiębiorczości i 
ośrodki innowacji cyfrowych w celu oceny 
i zwiększenia ich skuteczności;

Europejska Sieć Przedsiębiorczości i 
ośrodki innowacji cyfrowych w celu oceny 
i zwiększenia ich skuteczności, przy 
aktywnym udziale przedstawicieli MŚP;

Or. en

Poprawka 290
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z ubolewaniem odnotowuje, że do 
tej pory zaledwie 17 % MŚP z 
powodzeniem zintegrowało technologię 
cyfrową z prowadzoną przez siebie 
działalnością, oraz wzywa do dokonania 
przeglądu instrumentów takich jak 
Europejska Sieć Przedsiębiorczości i 
ośrodki innowacji cyfrowych w celu oceny 
i zwiększenia ich skuteczności;

21. z ubolewaniem odnotowuje, że do 
tej pory zaledwie 17 % MŚP z 
powodzeniem zintegrowało technologię 
cyfrową z prowadzoną przez siebie 
działalnością oraz wzywa do 
monitorowania i odpowiedniej 
aktualizacji instrumentów takich jak 
Europejska Sieć Przedsiębiorczości i 
ośrodki innowacji cyfrowych w celu 
zwiększenia ich skuteczności;

Or. en

Poprawka 291
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania części Funduszu 
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Odbudowy w celu finansowego wsparcia 
MŚP w zakresie nabywania odpowiednich 
umiejętności oraz stosowania 
najnowszych technologii cyfrowych i form 
łączności; wzywa Komisję do wdrożenia 
jednolitego europejskiego rynku 
cyfrowego i rynku danych dostępnego dla 
MŚP oraz do zapewnienia możliwości 
przepływu danych w UE i między 
sektorami, do promowania inwestycji w 
normy, narzędzia i infrastrukturę nowej 
generacji służące do przechowywania i 
przetwarzania danych oraz do łączenia 
danych europejskich w kluczowych 
sektorach, przy wykorzystaniu wspólnych i 
interoperacyjnych przestrzeni danych w 
całej UE;

Or. en

Poprawka 292
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. przypomina o znaczeniu 
instrumentów takich jak Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości i ośrodki innowacji 
cyfrowej, które są niezbędne dla 
umożliwienia umiędzynarodowienia, 
cyfryzacji i dążenia do innowacji MŚP na 
szczeblu lokalnym, w tym w dziedzinie 
ochrony środowiska; wzywa ponadto do 
oceny oddziaływania tych instrumentów 
poprzez gruntowną analizę kategorii 
przedsiębiorstw czerpiących korzyści z ich 
działań, tak aby poprawić ich skuteczność 
i zapewnić, że są one odpowiednie do 
celu;

Or. en
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Poprawka 293
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla kluczową rolę danych 
nieosobowych i przekazywania technologii 
ze środowisk akademickich do MŚP; 
wspiera Komisję w tworzeniu 
europejskich przestrzeni danych na rzecz 
niedyskryminującej, opartej na zaufaniu i 
bezpiecznej wymiany danych 
nieosobowych w celu zwiększenia 
przepływu danych między 
przedsiębiorstwami i z rządami, z 
wykorzystaniem modelu otwartych 
danych;

Or. en

Poprawka 294
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. postuluje znaczne zwiększenie 
zasobów w ramach programów COSME i 
„Horyzont Europa” przeznaczonych na 
rozwój ekoinnowacji w MŚP takich jak 
ograniczenie i bardziej efektywne 
wykorzystanie zasobów i energii;

Or. en

Poprawka 295
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
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Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. z zadowoleniem przyjmuje pakiet 
Zielonego Ładu, ze szczególnym 
uwzględnieniem środków przynoszących 
korzyści bezpośrednio europejskim MŚP, 
takich jak plan działania dotyczący 
gospodarki o obiegu zamkniętym oraz 
inicjatywy z zakresu tzw. „fali renowacji”; 
podkreśla, że prawo do naprawy, które jest 
korzystne z punktu widzenia 
konsumentów, może skłonić MŚP do 
wejścia na rynek napraw, a polityka 
mająca na celu zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków może być 
korzystna nie tylko dla MŚP z sektora 
budowlanego, lecz także dla promowania 
energooszczędności wśród innych małych 
i średnich przedsiębiorstw, przyczyniając 
się w ten sposób do zmniejszenia ich 
kosztów operacyjnych; wzywa do 
wzmocnienia rynku dla przedsiębiorstw 
usług energetycznych (ESCO);

Or. en

Poprawka 296
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. podkreśla potrzebę 
zagwarantowania pełnego uczestnictwa 
MŚP w ekosystemach przemysłowych 
określonych przez Komisję, a także w 
istniejących i przyszłych sojuszach 
przemysłowych, projektach IPCEI i forum 
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przemysłowym; z ubolewaniem zauważa 
brak przejrzystości i ograniczoną ilość 
dostępnych informacji, w szczególności w 
odniesieniu do ekosystemu przemysłowego 
i odnośnych programów; powtarza, że 
podejście ekosystemowe powinno mieć na 
celu zaangażowanie wszystkich 
właściwych podmiotów gospodarczych i 
społecznych, w tym MŚP, w sposób 
całościowy i przejrzysty tak, aby sprzyjać 
otwartej dyskusji i kompleksowym 
rozwiązaniom w ramach łańcuchów 
wartości;

Or. en

Poprawka 297
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. wzywa Komisję do przyjęcia 
analogicznej i bardziej zdecydowanej 
polityki na rzecz poprawy infrastruktury 
internetowej i łączności na obszarach 
wiejskich, podmiejskich i bardziej 
peryferyjnych jako podstawowego 
warunku podnoszenia poziomu cyfryzacji 
i skutecznej transformacji; wzywa 
Komisję do rozważenia wprowadzenia 
wiążących celów w zakresie łączności;

Or. en

Poprawka 298
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
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Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 21 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21c. przypomina, że innowacje w MŚP 
stanowią główną siłę napędową 
wydajności i wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, mogą pomóc w 
pokonywaniu wyzwań globalnych i 
społecznych oraz podnosić poziom 
oferowanych warunków pracy; ponownie 
zauważa, że rozwój technologii i 
cyfryzacja zwiększają możliwości MŚP w 
zakresie innowacji i sukcesu działalności, 
ponieważ przyspieszają one 
upowszechnianie wiedzy, powstawanie 
nowych modeli biznesowych i zwiększają 
zdolność do szybszego wzrostu;

Or. en

Poprawka 299
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 21 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21c. jest zdania, że doradcy ds. 
zrównoważonego rozwoju będą odgrywać 
zasadniczą rolę w promowaniu 
ekologicznych możliwości wśród MŚP, w 
tym mikroprzedsiębiorstw, i ułatwiać im 
zrozumienie zmian w przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, jak 
również możliwości wynikających z 
Zielonego Ładu, stosownie do ich 
struktury, modelu biznesowego i, bardziej 
ogólnie, do ich potrzeb, jako że nie można 
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wskazać jednego uniwersalnego 
podejścia;

Or. en

Poprawka 300
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 21 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21d. podkreśla, że współdziałanie i 
współpraca to kluczowe aspekty służące 
podnoszeniu wyników MŚP; w tym celu 
należy lepiej promować i wspierać klastry 
i partnerstwa ze wszystkimi podmiotami 
trójkąta wiedzy (edukacja, badania i 
innowacje), a zwłaszcza z ośrodkami 
badawczymi i środowiskiem akademickim; 
wzywa Komisję do wspierania zawierania 
umów w sprawie innowacji z klastrami 
MŚP w celu zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych, uproszczenia procedur 
i stworzenia infrastruktury usług 
wspólnych;

Or. en

Poprawka 301
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Projekt rezolucji
Ustęp 21 e (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21e. z zadowoleniem przyjmuje analizę 
Komisji dotyczącą pierwszych 
ekosystemów przemysłowych i podkreśla 
znaczenie jej pogłębienia i poszerzenia 
zależnie od potrzeb; podkreśla znaczenie 
uzupełnienia jej silnym horyzontalnym 
ekosystemem na rzecz innowacji, który 
obejmuje kluczowe kwestie 
międzysektorowe, takie jak ograniczenie 
biurokracji i kosztów administracyjnych, 
rozbudowa infrastruktury, elastyczność 
rynku pracy i mobilizacja 
wykwalifikowanej siły roboczej, 
zaopatrzenie w surowce i modernizacja 
prawa konkurencji;

Or. en

Poprawka 302
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, Eva Maydell, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Sara Skyttedal, 
Massimiliano Salini, Antonio Tajani

Projekt rezolucji
Ustęp 21 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21f. podkreśla, że zbyt szczegółowe 
przepisy w takich dziedzinach jak sztuczna 
inteligencja i bezpieczeństwo 
cybernetyczne niosą ze sobą ryzyko 
stworzenia nadmiernie 
zbiurokratyzowanego i skomplikowanego 
prawodawstwa dla MŚP prowadzących 
działalność na jednolitym rynku; wnosi o 
przeniesienie nacisku na ramy prawne 
oparte na zasadach i neutralne pod 
względem technologicznym, które 
sprzyjają rozwojowi rynku;
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Or. en

Poprawka 303
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do przeprowadzenia 
wiążącego testu MŚP, aby ocenić wpływ 
gospodarczy wniosków ustawodawczych 
na MŚP; wzywa do przeprowadzenia 
odpowiedniej oceny opłacalności 
planowanego zacieśnienia 
obowiązujących obecnie celów w zakresie 
CO2;

skreśla się

Or. en

Poprawka 304
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do przeprowadzenia 
wiążącego testu MŚP, aby ocenić wpływ 
gospodarczy wniosków ustawodawczych 
na MŚP; wzywa do przeprowadzenia 
odpowiedniej oceny opłacalności 
planowanego zacieśnienia 
obowiązujących obecnie celów w zakresie 
CO2;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 305
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do przeprowadzenia 
wiążącego testu MŚP, aby ocenić wpływ 
gospodarczy wniosków ustawodawczych 
na MŚP; wzywa do przeprowadzenia 
odpowiedniej oceny opłacalności 
planowanego zacieśnienia 
obowiązujących obecnie celów w zakresie 
CO2;

22. wzywa do przeprowadzenia 
wiążącego testu MŚP, aby ocenić wpływ 
wniosków ustawodawczych na MŚP oraz 
do opracowania prawodawstwa 
uwzględniającego potrzeby i specyfikę 
MŚP różnego typu; wzywa Komisję do 
opracowania wymogów minimalnych, do 
gromadzenia i propagowania najlepszych 
praktyk i do opracowania wytycznych w 
zakresie systematycznego wprowadzania 
testu MŚP na szczeblu krajowym;

Or. en

Poprawka 306
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do przeprowadzenia 
wiążącego testu MŚP, aby ocenić wpływ 
gospodarczy wniosków ustawodawczych 
na MŚP; wzywa do przeprowadzenia 
odpowiedniej oceny opłacalności 
planowanego zacieśnienia 
obowiązujących obecnie celów w zakresie 
CO2;

22. wzywa do przeprowadzenia 
wiążącego testu MŚP, aby ocenić wpływ 
gospodarczy wniosków ustawodawczych 
na MŚP; w związku z powyższym wzywa 
do przeprowadzenia kompleksowej oceny 
potencjalnych kosztów i obciążeń 
europejskich MŚP oraz wpływu na 
pracowników;

Or. en

Poprawka 307
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Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina o konieczności 
aktywnego angażowania przedstawicieli 
MŚP w proces kształtowania polityki, aby 
wypracować zrównoważone podejście do 
celów Zielonego Ładu, które musi opierać 
się na precyzyjnych ocenach 
zrównoważonego charakteru;

23. przypomina o konieczności 
aktywnego angażowania przedstawicieli 
MŚP w proces kształtowania polityki, aby 
wypracować zrównoważone podejście do 
celów Zielonego Ładu, które musi opierać 
się na precyzyjnych ocenach 
zrównoważonego charakteru; zwraca 
uwagę Komisji na fakt, że etykietowanie 
stanowi obciążenie administracyjne dla 
przedsiębiorstw, ponadto uznaje, że należy 
żądać jedynie podstawowych informacji, a 
uproszczone, zautomatyzowane 
przestrzeganie wymogów traktować jako 
kluczowe;

Or. en

Poprawka 308
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina o konieczności 
aktywnego angażowania przedstawicieli 
MŚP w proces kształtowania polityki, aby 
wypracować zrównoważone podejście do 
celów Zielonego Ładu, które musi opierać 
się na precyzyjnych ocenach 
zrównoważonego charakteru;

23. przypomina o konieczności 
aktywnego angażowania przedstawicieli i 
pracowników MŚP w proces kształtowania 
polityki, aby wypracować zrównoważone 
podejście do celów Zielonego Ładu; 
przypomina w tym względzie o znaczeniu 
wspierania dialogu społecznego przy 
opracowywaniu i wdrażaniu polityki na 
rzecz MŚP, zgodnie z Europejskim filarem 
praw socjalnych;

Or. en
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Poprawka 309
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina o konieczności 
aktywnego angażowania przedstawicieli 
MŚP w proces kształtowania polityki, aby 
wypracować zrównoważone podejście do 
celów Zielonego Ładu, które musi opierać 
się na precyzyjnych ocenach 
zrównoważonego charakteru;

23. przypomina o konieczności 
aktywnego angażowania przedstawicieli 
MŚP w proces kształtowania polityki, aby 
wypracować zrównoważone podejście do 
celów Zielonego Ładu, które musi opierać 
się na precyzyjnych ocenach 
zrównoważonego charakteru; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji 
dotyczący zapewnienia Europejskim 
Sieciom Przedsiębiorczości specjalnych 
doradców ds. zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 310
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina o konieczności 
aktywnego angażowania przedstawicieli 
MŚP w proces kształtowania polityki, aby 
wypracować zrównoważone podejście do 
celów Zielonego Ładu, które musi opierać 
się na precyzyjnych ocenach 
zrównoważonego charakteru;

23. przypomina o konieczności 
aktywnego angażowania przedstawicieli 
MŚP w proces kształtowania polityki, aby 
zapewnić odpowiednie uwzględnienie 
specyfiki MŚP w przepisach UE;

Or. en
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Poprawka 311
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zainicjowania 
europejskiej „fali renowacji”, która 
mogłaby wesprzeć MŚP zmagające się z 
problemami w całej Europie, pobudzając 
sektor energetyczny i budowlany, a 
jednocześnie przynosząc korzyści 
przedsiębiorstwom i stymulując lokalne 
odnawialne źródła energii;

 podkreśla potrzebę priorytetowego 
traktowania MŚP w kontekście inwestycji 
prywatnych i z funduszy europejskich w 
projekty renowacji i modernizacji, zachęt 
finansowych i podatkowych; podkreśla 
rolę Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji w finansowaniu między 
innymi podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
w sektorach budownictwa i remontów, w 
których MŚP stanowią 97 % podmiotów; 

Or. en

Poprawka 312
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. uważa, że dobrze zaprojektowany 
cyfrowy paszport produktu 
zsynchronizowany z istniejącymi 
systemami, standardami prowadzenia 
działalności, organami normalizacyjnymi 
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i normami światowymi mógłby przyczynić 
się do zmniejszenia tego obciążenia;

Or. en

Poprawka 313
Robert Roos
w imieniu grupy EKR
Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Izabela-Helena Kloc

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że środki odbudowy 
przyniosą korzyści wszystkim sektorom; 
podkreśla, iż udzielanie dodatkowego 
wsparcia niektórym sektorom tylko 
dlatego, że prowadzone są w nich 
działania szczególnie wspierane przez UE, 
byłoby niesprawiedliwe;

Or. en

Poprawka 314
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. z ubolewaniem odnotowuje brak 
środków dotyczących konkretnie MŚP w 
europejskiej strategii na rzecz integracji 
systemu energetycznego1a; podkreśla, że 
MŚP odgrywają zasadniczą rolę w 
tworzeniu inteligentnej, cyfrowej i 
odpornej infrastruktury i rolę tę należy 
wspierać; wzywa, by w przyszłości na 
listach projektów będących przedmiotem 
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wspólnego zainteresowania priorytetowo 
traktować projekty z udziałem MŚP;
_________________
1a COM(2020) 299 - „Impuls dla 
gospodarki neutralnej dla klimatu: 
strategia UE dotycząca integracji systemu 
energetycznego”

Or. en

Poprawka 315
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. przypomina, że dążenie do 
osiągnięcia stanu neutralności dla klimatu 
jest wyzwaniem na skalę globalną, i 
odnotowuje, że mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 może odegrać 
kluczową rolę, jeżeli chodzi o ochronę 
konkurencyjności europejskich MŚP, 
przyczyniając się jednocześnie do 
przyjmowania bardziej rygorystycznych 
standardów środowiskowych przez 
międzynarodowych partnerów handlowych 
UE;

24. przypomina, że dążenie do 
osiągnięcia stanu neutralności dla klimatu 
jest wyzwaniem na skalę globalną, i 
odnotowuje, że mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 może odegrać 
kluczową rolę, jeżeli chodzi o ochronę 
konkurencyjności europejskich MŚP, 
przyczyniając się jednocześnie do 
przyjmowania rygorystycznych standardów 
środowiskowych przez międzynarodowych 
partnerów handlowych UE; podkreśla, że 
taki instrument nie powinien być 
niekorzystny dla funkcjonowania 
jednolitego rynku i że należy chronić 
konsumentów, zwłaszcza tych z państw 
członkowskich, które są w dużym stopniu 
uzależnione od importu z państw trzecich; 
stwierdza, że mechanizm dostosowywania 
cen na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2 powinien iść w parze z ogólną 
polityką przemysłową mającą na celu 
promowanie strategicznych łańcuchów 
wartości zlokalizowanych w Unii 
Europejskiej, aby zwiększyć jej autonomię 
przemysłową;
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Or. en

Poprawka 316
Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Markus Pieper, Sara 
Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. przypomina, że dążenie do 
osiągnięcia stanu neutralności dla klimatu 
jest wyzwaniem na skalę globalną, i 
odnotowuje, że mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 może odegrać 
kluczową rolę, jeżeli chodzi o ochronę 
konkurencyjności europejskich MŚP, 
przyczyniając się jednocześnie do 
przyjmowania bardziej rygorystycznych 
standardów środowiskowych przez 
międzynarodowych partnerów handlowych 
UE;

24. przypomina, że dążenie do 
osiągnięcia stanu neutralności dla klimatu 
jest wyzwaniem na skalę globalną, i 
odnotowuje, że zgodny z zasadami WTO 
mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
oraz specjalne środki ochrony 
przemysłowych MŚP przed ucieczką 
emisji mogą odegrać kluczową rolę, jeżeli 
chodzi o ochronę konkurencyjności 
europejskich MŚP, przyczyniając się 
jednocześnie do przyjmowania bardziej 
rygorystycznych standardów 
środowiskowych przez międzynarodowych 
partnerów handlowych UE; przyznaje, że 
tylko mechanizm zgodny z zasadami WTO 
pozwoli uniknąć działań odwetowych ze 
strony partnerów handlowych, które 
mogłyby znacząco zaszkodzić 
konkurencyjności europejskich MŚP; 
przyznaje, że tylko mechanizm zgodny z 
zasadami WTO pozwoli uniknąć działań 
odwetowych ze strony partnerów 
handlowych, które mogłyby znacząco 
zaszkodzić konkurencyjności europejskich 
MŚP;

Or. en

Poprawka 317
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Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. przypomina, że dążenie do 
osiągnięcia stanu neutralności dla klimatu 
jest wyzwaniem na skalę globalną, i 
odnotowuje, że mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 może odegrać 
kluczową rolę, jeżeli chodzi o ochronę 
konkurencyjności europejskich MŚP, 
przyczyniając się jednocześnie do 
przyjmowania bardziej rygorystycznych 
standardów środowiskowych przez 
międzynarodowych partnerów handlowych 
UE;

24. przypomina, że dążenie do 
osiągnięcia stanu neutralności dla klimatu 
jest wyzwaniem na skalę globalną, i 
odnotowuje, że mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 może odegrać 
kluczową rolę, jeżeli chodzi o ochronę 
konkurencyjności europejskich MŚP, 
przyczyniając się jednocześnie do 
przyjmowania bardziej rygorystycznych 
standardów środowiskowych i socjalnych 
przez międzynarodowych partnerów 
handlowych UE; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji 
złożenia wniosku dotyczącego 
mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
zgodnego z zasadami WTO i wzywa 
Komisję do dokonania kontekstowej oceny 
możliwości alternatywnego zastosowania 
podatku od emisji (EAT) umożliwiającego 
monetyzację emisji CO2 pochodzących z 
procesu produkcyjnego na podstawie 
podatku VAT należnego od produktu 
końcowego;

Or. en

Poprawka 318
Robert Roos
w imieniu grupy EKR
Jessica Stegrud, Izabela-Helena Kloc

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. przypomina, że dążenie do 
osiągnięcia stanu neutralności dla klimatu 

24. przypomina, że zmiana klimatu jest 
wyzwaniem na skalę globalną:
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jest wyzwaniem na skalę globalną i 
odnotowuje, że mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 może odegrać 
kluczową rolę, jeżeli chodzi o ochronę 
konkurencyjności europejskich MŚP, 
przyczyniając się jednocześnie do 
przyjmowania bardziej rygorystycznych 
standardów środowiskowych przez 
międzynarodowych partnerów 
handlowych UE;

Or. en

Poprawka 319
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. przypomina, że dążenie do 
osiągnięcia stanu neutralności dla klimatu 
jest wyzwaniem na skalę globalną, i 
odnotowuje, że mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 może odegrać 
kluczową rolę, jeżeli chodzi o ochronę 
konkurencyjności europejskich MŚP, 
przyczyniając się jednocześnie do 
przyjmowania bardziej rygorystycznych 
standardów środowiskowych przez 
międzynarodowych partnerów handlowych 
UE;

24. przypomina, że dążenie do 
osiągnięcia stanu neutralności dla klimatu 
jest wyzwaniem na skalę globalną, i 
odnotowuje, że mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 może odegrać 
kluczową rolę, jeżeli chodzi o ochronę 
konkurencyjności europejskich MŚP, 
przyczyniając się jednocześnie do 
przyjmowania bardziej rygorystycznych 
standardów środowiskowych przez 
międzynarodowych partnerów handlowych 
UE; wspólne normy lub środki powinny 
być dobrowolne tak, aby spełniały 
określone warunki i wyzwania krajowe, 
należy wykorzystać istniejące prace 
krajowe i unikać powielania pracy;

Or. en

Poprawka 320
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 



PE657.190v01-00 178/180 AM\1212400PL.docx

PL

Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. przypomina, że dążenie do 
osiągnięcia stanu neutralności dla klimatu 
jest wyzwaniem na skalę globalną i 
odnotowuje, że mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 może odegrać 
kluczową rolę, jeżeli chodzi o ochronę 
konkurencyjności europejskich MŚP, 
przyczyniając się jednocześnie do 
przyjmowania bardziej rygorystycznych 
standardów środowiskowych przez 
międzynarodowych partnerów handlowych 
UE;

24. przypomina, że dążenie do 
osiągnięcia stanu neutralności dla klimatu 
jest wyzwaniem na skalę globalną i 
odnotowuje, że ocena mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 mogłaby 
odegrać znaczącą rolę, jeżeli chodzi o 
podnoszenie konkurencyjności 
europejskich MŚP, przyczyniając się 
jednocześnie do przyjmowania bardziej 
rygorystycznych standardów 
środowiskowych przez międzynarodowych 
partnerów handlowych UE;

Or. en

Poprawka 321
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. przypomina, że dążenie do 
osiągnięcia stanu neutralności dla klimatu 
jest wyzwaniem na skalę globalną, i 
odnotowuje, że mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 może odegrać 
kluczową rolę, jeżeli chodzi o ochronę 
konkurencyjności europejskich MŚP, 
przyczyniając się jednocześnie do 
przyjmowania bardziej rygorystycznych 
standardów środowiskowych przez 
międzynarodowych partnerów handlowych 
UE;

24. przypomina, że dążenie do 
osiągnięcia stanu neutralności dla klimatu 
jest wyzwaniem na skalę globalną i 
odnotowuje, że mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 może odegrać 
kluczową rolę, jeżeli chodzi o ochronę 
konkurencyjności europejskich MŚP, 
przyczyniając się jednocześnie do 
przyjmowania bardziej rygorystycznych 
standardów dotyczących klimatu, 
środowiskowych i socjalnych przez 
międzynarodowych partnerów handlowych 
UE;
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Poprawka 322
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla rosnącą rolę 
ustanawiania norm w kontekście obecnej 
cyfryzacji i wprowadzania technologii 
ekologicznych; podkreśla znaczenie 
zaangażowania przedstawicieli MŚP w 
procesy normalizacyjne w celu 
zagwarantowania, że normy są 
dostosowane do potrzeb MŚP i znane 
zainteresowanym MŚP;

Or. en

Poprawka 323
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie pełnomocnika UE ds. MŚP; 
uważa, że pełnomocnik powinien posiadać 
wystarczającą władzę polityczną 
umożliwiającą rzeczywiste nadawanie 
impulsu polityce przyjaznej dla MŚP i 
pełnić rolę kontrolną w zakresie jej 
wdrażania;

Or. en

Poprawka 324
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Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa do udostępnienia 
bezzwrotnego finansowania i zachęt dla 
MŚP w celu umożliwienia transformacji 
ekologicznej;

Or. en

Poprawka 325
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. wzywa do wprowadzenia 
specjalnych instrumentów wsparcia 
przeznaczonych dla MŚP, pochodzących z 
transakcji wykupu pracowniczego; 

Or. en

Poprawka 326
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 24 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24c. przypomina, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na MŚP zaangażowane 
w projekty rewitalizacji obszarów 
miejskich;

Or. en


