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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

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

Parlament Europejski,

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

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 
2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych2,

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

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 lutego 2011 r. zatytułowany „Przegląd 
programu »Small Business Act« dla Europy” (COM(2011)0078) i rezolucję Parlamentu 
w tej sprawie z dnia 12 maja 2011 r.3,

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

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

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i 
uchylające decyzję nr 1639/2006/WE5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przedsiębiorstw 
rodzinnych w Europie6,

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

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

– uwzględniając sprawozdanie specjalne nr 02/2020 Europejskiego Trybunału 

1 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.
2 Dz.U. L 48 z 23.2.2011, s. 1.
3 Dz.U. C 377E z 7.12.2012, s. 102.
4 Dz.U. C 68E z 7.3.2014, s. 40.
5 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33.
6 Dz.U. C 316 z 22.9.2017, s. 57.
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Obrachunkowego: „Instrument na rzecz MŚP – skuteczny i innowacyjny program, 
przed którym stoją wyzwania”,

– uwzględniając wiosenną prognozę gospodarczą Komisji z 2020 r.,

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

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9-
0000/2020),

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;

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;

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

D. mając na uwadze, że w swojej prognozie7 OECD nie wyklucza, że w przypadku drugiej 
fali epidemii COVID-19 skala utraty dochodu do końca 2021 r. przekroczy poziom 
odnotowany w trakcie którejkolwiek spośród wcześniejszych recesji na przestrzeni 
ostatnich 100 lat;

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;

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;

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;

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 

7 http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/
8 https://mindthebridge.com/tech-scaleup-europe-2019-report/



PR\1207995PL.docx 5/10 PE653.858v01-00

PL

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;

Wyzwania strukturalne przed kryzysem związanym z COVID-19

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%;

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;

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;

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;

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);

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;

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;

Nowe wyzwania powstałe w wyniku pandemii COVID-19

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



PE653.858v01-00 6/10 PR\1207995PL.docx

PL

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;

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;

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;

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;

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

Strategia odbudowy gospodarczej

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;

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;

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;

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;

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 
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przedmiotem zakupu;

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;

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;

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;

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;

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;

24. przypomina, że dążenie do osiągnięcia stanu neutralności dla klimatu jest wyzwaniem 
na skalę globalną, i odnotowuje, że podatek korygujący od emisji dwutlenku węgla 
pobierany na granicach 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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


