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Przedmiot: Opinia w sprawie nowej strategii na rzecz europejskich MŚP (2020/2131(INI))

Szanowny Panie Przewodniczący!

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

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

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

Z wyrazami szacunku

Adrián Vázquez Lázara

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

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

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

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

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

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

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

7. z zadowoleniem przyjmuje nowy system VAT dla małych przedsiębiorstw, który 
powinien ograniczyć biurokrację i obciążenia administracyjne dla MŚP oraz stworzyć 
równe warunki działania dla przedsiębiorstw; 
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8. z zadowoleniem przyjmuje zainicjowany w 2020 r. przez EUIPO program na rzecz 
MŚP, którego celem jest umożliwienie MŚP pełnego wykorzystania potencjału 
gwarancji prawnych wynikających z prawa własności intelektualnej;

9. podkreśla potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na sektory ukierunkowane na wzrost 
na jednolitym rynku, takie jak gospodarka współpracy, która przyciąga innowacyjne 
przedsiębiorstwa typu start-up, oraz umożliwienia kreatywnym modelom biznesowym 
korzystania z piaskownic regulacyjnych na szczeblu UE w celu zmniejszenia kosztów 
innowacji ponoszonych przez przedsiębiorstwa typu start-up i wypracowania sposobów 
eliminowania barier utrudniających samo wejście na rynek; 

10. podkreśla potrzebę zrównoważonego finansowania, aby przezwyciężyć obecną lukę 
inwestycyjną i wzmocnić wiodącą rolę, jaką europejskie MŚP już odgrywają w 
opracowywaniu innowacji służących realizacji celów Zielonego Ładu i Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST); 

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

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

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

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

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

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

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

18. uważa, że głównym wyzwaniem dla zapewnienia konkurencyjności MŚP w 
nadchodzących latach będzie stworzenie szybkiej, bezpiecznej i niezawodnej sieci 
internetowej 5G w całej Unii Europejskiej oraz zapewnienie niezależności cyfrowej 
Europy, zwłaszcza pod względem sieci i przechowywania danych; 

19. przypomina, że należy zadbać o to, by MŚP były świadome swoich praw i różnych 
dostępnych możliwości wsparcia; w związku z tym podkreśla potrzebę wzmocnienia 
wymiany informacji między MŚP a państwami członkowskimi; 

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

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


