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Poprawka 1
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Motyw -A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-A. mając na uwadze, że sektor 
transportu odgrywa strategiczną rolę w 
rozwoju państw członkowskich, ich 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, funkcjonowaniu gospodarki 
i mobilności obywateli; mając na uwadze, 
że MŚP tego sektora muszą mierzyć się z 
szeregiem ograniczeń operacyjnych, 
takich jak koszty paliwa, opłaty drogowe 
czy brak infrastruktury wsparcia;

Or. pt

Poprawka 2
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Motyw -A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Aa. mając na uwadze, że liczba MŚP 
działających w sektorach transportu i 
turystyki wzrosła odpowiednio do 1 i 2 
mln i że zapewniają one bezpośrednio w 
sumie ponad 16 mln miejsc pracy;

Or. pt

Poprawka 3
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Motyw -A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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-Ab. mając na uwadze, że sektor 
turystyczny odgrywa kluczową rolę w 
gospodarce szeregu państw 
członkowskich; mając na uwadze, że 
działalność tego sektora ma charakter 
sezonowy, a deregulacja prowadzi do 
nieuczciwej konkurencji;

Or. pt

Poprawka 4
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Motyw -A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Ac. mając na uwadze, że 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MMŚP), działające 
zarówno na poziomie krajowym, jak i 
unijnym, są jednocześnie bardzo złożone i 
niejednorodne ze względu na swoją 
wielkość i różnorodność sektorów, w 
których działają, z których każdy ma 
swoją własną – i czasami bardzo różną – 
dynamikę, w szczególności 
charakterystyczną dla nich dynamikę 
gospodarczą, finansową, społeczną, a 
nawet polityczną;

Or. pt

Poprawka 5
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Motyw -A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Ad. mając na uwadze, że znakomita 
większość MŚP pozyskuje finansowanie 
od sektora bankowego;
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Or. pt

Poprawka 6
Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Frankowski

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) w sektorach 
transportu i turystyki w największym 
stopniu odczuwają skutki pandemii 
COVID-19 ze względu na środki mające 
na celu ograniczenie mobilności;

A. mając na uwadze, że 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) w sektorach 
transportu i turystyki w największym 
stopniu odczuwają skutki pandemii 
COVID-19 ze względu na środki mające 
na celu ograniczenie mobilności, co 
stanowi podstawę stworzenia europejskiej 
polityki turystycznej finansowanej linią 
budżetową w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych;

Or. en

Poprawka 7
Maria Grapini

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) w sektorach 
transportu i turystyki w największym 
stopniu odczuwają skutki pandemii 
COVID-19 ze względu na środki mające 
na celu ograniczenie mobilności;

A. mając na uwadze, że 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) w sektorach 
transportu i turystyki w największym 
stopniu odczuwają skutki pandemii 
COVID-19 ze względu na ograniczenie 
mobilności i że należy pilnie podjąć 
działania wspierające MŚP, aby mogły 
wyjść obronną ręką z tego kryzysu;

Or. ro
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Poprawka 8
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) w sektorach 
transportu i turystyki w największym 
stopniu odczuwają skutki pandemii 
COVID-19 ze względu na środki mające 
na celu ograniczenie mobilności;

A. mając na uwadze, że 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) w sektorach 
transportu i turystyki w największym 
stopniu odczuwają skutki pandemii 
COVID-19 ze względu na środki mające 
na celu ograniczenie mobilności oraz 
procedury ochrony zdrowia w obiektach 
świadczących usługi hotelarskie;

Or. en

Poprawka 9
Karima Delli

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) w sektorach 
transportu i turystyki w największym 
stopniu odczuwają skutki pandemii 
COVID-19 ze względu na środki mające 
na celu ograniczenie mobilności;

A. mając na uwadze, że 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) a także 
przedsiębiorstwa typu start-up w sektorach 
transportu i turystyki w największym 
stopniu odczuwają skutki pandemii 
COVID-19 ze względu na środki mające 
na celu ograniczenie mobilności;

Or. en

Poprawka 10
Josianne Cutajar
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Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że MŚP w 
sektorach transportu i turystyki mają 
ogromny potencjał, by wprowadzać 
innowacje w obu tych sektorach, ale nadal 
są obciążone biurokratycznymi 
procedurami, co w połączeniu z brakiem 
dostępu do finansowania nie pozwala im 
skutecznie inwestować w cyfryzację, 
nabywanie nowych kwalifikacji 
zawodowych przez pracowników i 
zrównoważony rozwój; 

Or. en

Poprawka 11
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że szybkie 
wznowienie działania sektora transportu 
ma kluczowe znaczenie dla ożywienia 
gospodarczego w Europie;

Or. en

Poprawka 12
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że większość 
MŚP czerpie dochody z rynków krajowych 
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i na nich prowadzi działalność;

Or. pt

Poprawka 13
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa stanowią znakomitą 
większość przedsiębiorstw w sektorze 
transportu, a zatem posiadają największy 
potencjał tworzenia miejsc pracy i 
zapewnienia rozwoju gospodarczego;

Or. en

Poprawka 14
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że małe 
przedsiębiorstwa zmagają się obecnie z 
trudnościami wynikającymi z braku 
integracji rynku wewnętrznego, 
rozbieżności regulacyjnych i nadmiernych 
obciążeń administracyjnych;

Or. en

Poprawka 15
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
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Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że pod względem 
konkurencyjności Europa nie dotrzymuje 
kroku innym rozwiniętym gospodarkom, 
co stanowi zagrożenie dla jej potencjału 
generowania bogactwa i dobrobytu;

Or. en

Poprawka 16
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 17
Lucia Vuolo

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że nierówności 
między państwami członkowskimi pod 

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

względem ich zdolności interwencyjnych 
na rzecz MŚP, istniejące i znane już przed 
kryzysem pandemicznym, w związku z 
pandemią COVID-19 mogą zaostrzyć 
nierówności w zakresie konkurencji na 
jednolitym rynku między MŚP z różnych 
państw członkowskich;

Or. it

Poprawka 18
Maria Grapini

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

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

B. mając na uwadze, że nierówności 
między państwami członkowskimi pod 
względem ich zdolności interwencyjnych 
na rzecz MŚP w związku z pandemią 
COVID-19 mogą zaostrzyć nierówności w 
zakresie konkurencji na jednolitym rynku 
między MŚP z różnych państw 
członkowskich i doprowadzić do jego 
defragmentacji;

Or. ro

Poprawka 19
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że nierówności 
między państwami członkowskimi pod 
względem ich zdolności interwencyjnych 
na rzecz MŚP w związku z pandemią 
COVID-19 mogą zaostrzyć nierówności w 
zakresie konkurencji na jednolitym rynku 

B. mając na uwadze, że w związku z 
pandemią COVID-19 państwa 
członkowskie muszą zapewnić niezbędne 
wsparcie swoim MŚP w granicach swoich 
zdolności interwencyjnych, zwłaszcza 
wykorzystując elastyczność przepisów 
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między MŚP z różnych państw 
członkowskich;

regulujących pomoc państwa, nie 
stwarzając jednocześnie nierówności w 
zakresie konkurencji na jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 20
Peter Lundgren, Robert Roos

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że wskutek 
kryzysu gospodarczego wywołanego 
pandemią znaczna liczba MŚP znalazła 
się na granicy niewypłacalności; mając na 
uwadze, że niestandardowe środki w 
zakresie polityki pieniężnej przyjęte przez 
Europejski Bank Centralny w odpowiedzi 
na kryzys gospodarczy pomagają 
większym przedsiębiorstwom, jako że 
bardziej opierają się one na rynku 
wierzytelności gospodarczych, ale nie 
poprawiają kondycji finansowej MŚP;

Or. en

Poprawka 21
Elena Kountoura, Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że turystyka to 
złożony sektor, z udziałem wielu 
podmiotów, w którym kluczową rolę 
odgrywa mobilność; mając na uwadze, że 
90 % tego sektora stanowią MŚP; mając 
na uwadze, że kryzys związany z COVID-
19 najsilniej dotknął MŚP; mając na 
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uwadze, że w związku z tym większość 
przedsiębiorstw turystycznych stoi w 
obliczu kryzysu płynności;

Or. en

Poprawka 22
Peter Lundgren, Robert Roos

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że koszty 
finansowe przestrzegania nadmiernej 
liczby przepisów i związane z tym 
niedogodności stanowią obciążenie dla 
przedsiębiorstw; mając na uwadze, że 
koszty i stopień złożoności procedur 
administracyjnych nadal stanowią 
poważną przeszkodę dla MŚP; mając na 
uwadze, że inteligentna deregulacja może 
zwiększyć kreatywność i innowacyjność;

Or. en

Poprawka 23
Peter Lundgren, Robert Roos

Projekt opinii
Motyw B c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bc. mając na uwadze, że innowacje nie 
powstają pod wpływem regulacji, ale kiedy 
przedsiębiorcy łączą pomysły z 
finansowaniem; mając na uwadze, że 
regulacje powinny dotyczyć określonych 
kwestii, takich jak bezpieczeństwo i 
zanieczyszczenie;

Or. en
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Poprawka 24
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że wiele MŚP w 
sektorach transportu, takich jak usługi 
taksówkarskie i turystyczne, poważnie 
ucierpiało z powodu nieuczciwej 
konkurencji ze strony przedsiębiorstw 
wielonarodowych, tzw. platform 
cyfrowych, którym udało się obejść pewne 
zobowiązania prawne nałożone na inne 
przedsiębiorstwa, co przyczyniło się do 
dumpingu socjalnego, deregulacji 
stosunków pracy i niewypłacalności wielu 
przedsiębiorstw;

skreśla się

Or. en

Poprawka 25
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że wiele MŚP w 
sektorach transportu, takich jak usługi 
taksówkarskie i turystyczne, poważnie 
ucierpiało z powodu nieuczciwej 
konkurencji ze strony przedsiębiorstw 
wielonarodowych, tzw. platform 
cyfrowych, którym udało się obejść pewne 
zobowiązania prawne nałożone na inne 
przedsiębiorstwa, co przyczyniło się do 
dumpingu socjalnego, deregulacji 

C. mając na uwadze, że wiele MŚP w 
sektorach transportu, takich jak usługi 
przewozu pasażerów i turystyczne, musi 
stawić czoła ogromnej konkurencji;
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stosunków pracy i niewypłacalności wielu 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 26
Lucia Vuolo

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że wiele MŚP w 
sektorach transportu, takich jak usługi 
taksówkarskie i turystyczne, poważnie 
ucierpiało z powodu nieuczciwej 
konkurencji ze strony przedsiębiorstw 
wielonarodowych, tzw. platform 
cyfrowych, którym udało się obejść pewne 
zobowiązania prawne nałożone na inne 
przedsiębiorstwa, co przyczyniło się do 
dumpingu socjalnego, deregulacji 
stosunków pracy i niewypłacalności wielu 
przedsiębiorstw;

C. mając na uwadze, że wiele MŚP 
sektora prywatnego z siedzibą w UE 
działających w branży transportu osób i 
towarów, w szczególności transportu 
drogą morską lub oferujących przejazdy z 
szoferem, wynajem samochodów, 
przewozy taksówką, a także działających w 
branży turystycznej, poważnie ucierpiało z 
powodu nagłego braku pasażerów, braku 
natychmiastowych środków wsparcia 
finansowego i podatkowego oraz 
nieuczciwej konkurencji ze strony 
przedsiębiorstw wielonarodowych, tzw. 
platform cyfrowych, którym udało się 
obejść pewne zobowiązania prawne 
nałożone na inne przedsiębiorstwa, co 
przyczyniło się do dumpingu socjalnego, 
deregulacji stosunków pracy i 
niewypłacalności wielu przedsiębiorstw;

Or. it

Poprawka 27
Karima Delli

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że wiele MŚP w 
sektorach transportu, takich jak usługi 

C. mając na uwadze, że wiele MŚP w 
sektorach transportu, takich jak usługi 



AM\1212340PL.docx 15/55 PE657.173v01-00

PL

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

aktywnej mobilności miejskiej, 
taksówkarskie i turystyczne, poważnie 
ucierpiało z powodu nieuczciwej 
konkurencji ze strony przedsiębiorstw 
wielonarodowych, tzw. platform 
cyfrowych, którym udało się obejść pewne 
zobowiązania prawne nałożone na inne 
przedsiębiorstwa, co przyczyniło się do 
dumpingu socjalnego, deregulacji 
stosunków pracy i niewypłacalności wielu 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 28
Karima Delli

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 wykazał znaczenie 
czystości powietrza w ograniczaniu 
rozprzestrzeniania się pandemii; mając na 
uwadze, że transport i turystyka to sektory 
mające wpływ na stan środowiska; mając 
na uwadze, że MŚP oraz przedsiębiorstwa 
typu start-up będą odgrywać kluczową 
rolę w transformacji w kierunku 
zrównoważonego transportu i 
zrównoważonej turystyki;

Or. en

Poprawka 29
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że koncentracja 



PE657.173v01-00 16/55 AM\1212340PL.docx

PL

bogactwa w rękach niewielkiej liczby 
dużych firm, nadużywanie przez nie 
pozycji rynkowej, przytłaczająca siła 
przetargowa, finansowa, a nawet 
polityczna, jaką posiadają te duże 
korporacje i grupy, do których należą, 
stanowią poważne ograniczenia dla MŚP;

Or. pt

Poprawka 30
Lucia Vuolo

Projekt opinii
Motyw C a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że MŚP z 
sektora turystyki wciąż boleśnie 
odczuwają skutki pandemii COVID-19, 
zarówno na obszarach nadmorskich z 
licznymi kąpieliskami, jak i na obszarach 
górskich, i zostały zmuszone do redukcji 
personelu oraz usług;

Or. it

Poprawka 31
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że 
transformacja cyfrowa pozostaje jednym z 
największych wyzwań, jakie stoją dziś 
przed MŚP;

Or. en
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Poprawka 32
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus Ferber, 
Barbara Thaler

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że platformy 
internetowe oferują MŚP szereg 
możliwości: pozwalają im tworzyć miejsca 
pracy, rozwijać się, poprawiać wydajność 
operacyjną, zapewniać bezpieczeństwo 
danych i lepiej docierać do konsumentów, 
a więc mają kluczowe znaczenie dla ich 
sukcesu na rynku;

Or. en

Poprawka 33
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1 zauważa, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie MŚP z 
sektora transportu dla gospodarki i 
społeczeństw, ponieważ ciągłość 
transportu towarowego okazała się 
kluczowa dla funkcjonowania łańcuchów 
dostaw różnych rodzajów towarów, a także 
dla transportu pracowników z kluczowych 
sektorów; podkreśla, że MŚP w sektorze 
turystyki stoją w obliczu 
bezprecedensowych trudności i 
doświadczają poważnego kryzysu 
płynności w wyniku pandemii; przypomina 
o znaczeniu interwencji państwa na rzecz 

1 zauważa, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie MŚP z 
sektora transportu dla gospodarki i 
społeczeństw, ponieważ ciągłość 
transportu towarowego okazała się 
kluczowa dla szybkiego i sprawnego 
funkcjonowania łańcuchów dostaw 
różnych rodzajów towarów; zwraca w 
związku z tym uwagę na znaczenie 
zapewnienia ograniczenia biurokracji dla 
mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP i 
dokonywania oceny wdrażania wszelkich 
nowych przepisów unijnych mających 
niekorzystny wpływ na podmioty będące 
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wypłacalności MŚP znajdujących się w 
trudnej sytuacji i zwraca uwagę, że taka 
pomoc musi obejmować utrzymanie 
miejsc pracy, ochronę wynagrodzeń i 
przestrzeganie praw pracowników; 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
dla MŚP działających w tych sektorach na 
szczeblu UE poprzez zajęcie się głębokimi 
nierównościami wynikającymi z 
rozbieżności między krajowymi systemami 
wsparcia; 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, do czasu 
wznowienia ruchu turystycznego i 
transportowego;

mikroprzedsiębiorstwami lub MŚP 
działającymi na wewnętrznym rynku 
transportowym lub przepisy 
nieproporcjonalnie utrudniające 
działalność takich podmiotów; podkreśla, 
że MŚP w sektorze turystyki stoją w 
obliczu bezprecedensowych trudności i 
doświadczają poważnego kryzysu 
płynności w wyniku pandemii, dlatego 
wzywa Komisję do aktualizacji strategii 
dla europejskich MŚP, tak by 
uwzględniała wpływ COVID-19 na MŚP; 
podkreśla ponadto znaczenie 
uwzględniania potrzeb lokalnych, 
regionalnych i krajowych w celu 
wzmacniania i pobudzania otoczenia 
biznesowego oraz powiązania go z nową 
polityką przemysłową na szczeblu 
unijnym;
przypomina o znaczeniu środków 
krajowych mających na celu ograniczenie 
obciążenia MŚP wydatkami i zapewnienie 
wypłacalności MŚP znajdujących się w 
trudnej sytuacji; w związku z tym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
rozważenia odpowiednich instrumentów 
finansowania pomagających ograniczyć 
utratę dochodów i zachęca do koordynacji 
najlepszych praktyk państw 
członkowskich w celu dokonania analizy, 
jakie środki przynoszą największe korzyści 
mikroprzedsiębiorstwom oraz MŚP w 
sektorach turystyki i transportu;
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
dla MŚP działających w tych sektorach na 
szczeblu UE i w związku z tym wzywa 
Komisję do zaproponowania konkretnych 
inicjatyw na rzecz odbudowy, do 
wspierania ich przez ograniczenie 
biurokracji, ograniczenie kosztów i 
obciążeń administracyjnych związanych z 
dostępem do finansowania i promowanie 
inwestycji w strategiczne łańcuchy 
wartości zgodnie z europejską polityka 
przemysłową; ponadto zachęca Komisję, 
by rozważyła współfinansowanie, wraz z 
państwami członkowskimi, miastami lub 
władzami regionalnymi, systemów – na 



AM\1212340PL.docx 19/55 PE657.173v01-00

PL

przykład bonów lub zniżek dla turystów – 
w celu zwiększenia wydatków na turystykę 
na rzecz mniejszych lokalnych 
przedsiębiorstw w regionach zależnych od 
turystyki;
wzywa Komisję do monitorowania sytuacji 
i oceny możliwości zwiększenia pomocy w 
sytuacjach nadzwyczajnych oraz pomocy 
specyficznej dla sektora, w połączeniu z 
już zapowiedzianymi instrumentami, w 
szczególności w odniesieniu do środków 
pieniężnych i kapitalizacji, do czasu 
wznowienia ruchu turystycznego i 
transportowego; państwa członkowskie 
powinny pilnie udzielić wsparcia 
przedsiębiorstwom, w szczególności 
mikroprzedsiębiorstwom i MŚP, we 
wprowadzaniu koniecznych dostosowań w 
celu spełnienia ciągle aktualizowanych i 
zmieniających się wymagań dotyczących 
zdrowia i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 34
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1 zauważa, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie MŚP z 
sektora transportu dla gospodarki i 
społeczeństw, ponieważ ciągłość 
transportu towarowego okazała się 
kluczowa dla funkcjonowania łańcuchów 
dostaw różnych rodzajów towarów, a także 
dla transportu pracowników z kluczowych 
sektorów; podkreśla, że MŚP w sektorze 
turystyki stoją w obliczu 
bezprecedensowych trudności i 
doświadczają poważnego kryzysu 
płynności w wyniku pandemii; przypomina 
o znaczeniu interwencji państwa na rzecz 

1 zauważa, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie MŚP z 
sektora transportu dla gospodarki i 
społeczeństw, ponieważ ciągłość 
transportu towarowego okazała się 
kluczowa dla funkcjonowania łańcuchów 
dostaw różnych rodzajów towarów, a także 
dla transportu pracowników z kluczowych 
sektorów; podkreśla, że MŚP w sektorze 
turystyki stoją w obliczu 
bezprecedensowych trudności i 
doświadczają poważnego kryzysu 
płynności w wyniku pandemii; przypomina 
o znaczeniu interwencji państwa na rzecz 
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wypłacalności MŚP znajdujących się w 
trudnej sytuacji i zwraca uwagę, że taka 
pomoc musi obejmować utrzymanie miejsc 
pracy, ochronę wynagrodzeń i 
przestrzeganie praw pracowników; 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
dla MŚP działających w tych sektorach na 
szczeblu UE poprzez zajęcie się głębokimi 
nierównościami wynikającymi z 
rozbieżności między krajowymi systemami 
wsparcia; 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, do czasu 
wznowienia ruchu turystycznego i 
transportowego;

wypłacalności MŚP znajdujących się w 
trudnej sytuacji i zwraca uwagę, że taka 
pomoc musi obejmować utrzymanie miejsc 
pracy, ochronę wynagrodzeń i 
przestrzeganie praw pracowników; 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
dla MŚP działających w tych sektorach na 
szczeblu UE poprzez zajęcie się głębokimi 
nierównościami wynikającymi z 
rozbieżności między krajowymi systemami 
wsparcia; 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, do czasu 
wznowienia ruchu turystycznego i 
transportowego; jest zdania, że wsparcie 
powinno również mieć na celu 
modernizację działalności MŚP w 
perspektywie średnioterminowej i być od 
niej uzależnione, aby MŚP mogły 
dostosować się do najnowszych unijnych 
celów w dziedzinie klimatu i środowiska 
oraz innych norm unijnych, takich jak 
warunki pracy;

Or. en

Poprawka 35
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie MŚP z 
sektora transportu dla gospodarki i 
społeczeństw, ponieważ ciągłość 
transportu towarowego okazała się 
kluczowa dla funkcjonowania łańcuchów 
dostaw różnych rodzajów towarów, a także 
dla transportu pracowników z kluczowych 
sektorów; podkreśla, że MŚP w sektorze 

1. zauważa, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie MŚP z 
sektora transportu dla gospodarki i 
społeczeństw, ponieważ ciągłość 
transportu towarowego okazała się 
kluczowa dla funkcjonowania łańcuchów 
dostaw różnych rodzajów towarów, a także 
dla transportu pracowników z kluczowych 
sektorów; podkreśla, że MŚP w sektorze 
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turystyki stoją w obliczu 
bezprecedensowych trudności i 
doświadczają poważnego kryzysu 
płynności w wyniku pandemii; 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;  
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
dla MŚP działających w tych sektorach na 
szczeblu UE poprzez zajęcie się głębokimi 
nierównościami wynikającymi z 
rozbieżności między krajowymi systemami 
wsparcia; 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, do czasu 
wznowienia ruchu turystycznego i 
transportowego;

turystyki stoją w obliczu 
bezprecedensowych trudności i 
doświadczają poważnego kryzysu 
płynności w wyniku pandemii; 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; 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
dla MŚP działających w tych sektorach na 
szczeblu UE poprzez zajęcie się głębokimi 
nierównościami wynikającymi z 
rozbieżności między krajowymi systemami 
wsparcia; 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, do czasu 
wznowienia ruchu turystycznego i 
transportowego; jeszcze raz przypomina, 
jak ważne jest stworzenie instrumentu 
finansowego na wypadek przyszłych 
kryzysów, w obliczu których mogą znaleźć 
się sektory transportu i turystyki, mając 
na uwadze wzrost znaczenia tych sektorów 
dla rozwoju europejskiej gospodarki;

Or. pt

Poprawka 36
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1 zauważa, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie MŚP z 
sektora transportu dla gospodarki i 
społeczeństw, ponieważ ciągłość transportu 
towarowego okazała się kluczowa dla 

1 zauważa, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie MŚP z 
sektora transportu dla gospodarki, 
ponieważ ciągłość transportu towarowego 
okazała się kluczowa dla funkcjonowania 
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funkcjonowania łańcuchów dostaw 
różnych rodzajów towarów, a także dla 
transportu pracowników z kluczowych 
sektorów; podkreśla, że MŚP w sektorze 
turystyki stoją w obliczu 
bezprecedensowych trudności i 
doświadczają poważnego kryzysu 
płynności w wyniku pandemii; 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; 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
dla MŚP działających w tych sektorach na 
szczeblu UE poprzez zajęcie się głębokimi 
nierównościami wynikającymi z 
rozbieżności między krajowymi systemami 
wsparcia; 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, do czasu 
wznowienia ruchu turystycznego i 
transportowego;

łańcuchów dostaw różnych rodzajów 
towarów, a także dla transportu 
pracowników z kluczowych sektorów; 
podkreśla, że MŚP w sektorze turystyki 
stoją w obliczu bezprecedensowych 
trudności i doświadczają poważnego 
kryzysu płynności w wyniku pandemii; 
przypomina o znaczeniu działania państw 
członkowskich 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; podkreśla potrzebę 
uwolnienia sektora od obciążeń 
administracyjnych i przepisów 
generujących koszty;

Or. en

Poprawka 37
Lucia Vuolo

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie MŚP z 
sektora transportu dla gospodarki i 
społeczeństw, ponieważ ciągłość 
transportu towarowego okazała się 
kluczowa dla funkcjonowania łańcuchów 
dostaw różnych rodzajów towarów, a także 
dla transportu pracowników z kluczowych 

1. zauważa, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie MŚP z 
sektora transportu dla gospodarki i 
społeczeństw, ponieważ ciągłość 
transportu towarowego okazała się 
kluczowa dla funkcjonowania łańcuchów 
dostaw różnych rodzajów towarów, a także 
dla transportu pracowników z kluczowych 
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sektorów; podkreśla, że MŚP w sektorze 
turystyki stoją w obliczu 
bezprecedensowych trudności i 
doświadczają poważnego kryzysu 
płynności w wyniku pandemii; 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; 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
dla MŚP działających w tych sektorach na 
szczeblu UE poprzez zajęcie się głębokimi 
nierównościami wynikającymi z 
rozbieżności między krajowymi systemami 
wsparcia; 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, do czasu 
wznowienia ruchu turystycznego i 
transportowego;

sektorów; podkreśla, że MŚP w sektorze 
turystyki stoją w obliczu 
bezprecedensowych trudności, musząc 
stawić czoła brakowi turystów i 
poważnemu kryzysowi płynności w 
wyniku pandemii; przypomina o znaczeniu 
interwencji państwa mających na celu 
obniżenie podatków, w tym poprzez bodźce 
podatkowe, jak również dotacje, 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; 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
dla MŚP działających w tych sektorach na 
szczeblu UE poprzez zajęcie się głębokimi 
nierównościami wynikającymi z 
rozbieżności między krajowymi systemami 
wsparcia; 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, do czasu 
wznowienia ruchu turystycznego i 
transportowego;

Or. it

Poprawka 38
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie MŚP z 
sektora transportu dla gospodarki i 
społeczeństw, ponieważ ciągłość 
transportu towarowego okazała się 
kluczowa dla funkcjonowania łańcuchów 
dostaw różnych rodzajów towarów, a także 
dla transportu pracowników z kluczowych 

1. zauważa, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie MŚP z 
sektora transportu dla gospodarki i 
społeczeństw, ponieważ ciągłość 
transportu towarowego okazała się 
kluczowa dla funkcjonowania łańcuchów 
dostaw różnych rodzajów towarów, a także 
dla transportu pracowników z kluczowych 
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sektorów; podkreśla, że MŚP w sektorze 
turystyki stoją w obliczu 
bezprecedensowych trudności i 
doświadczają poważnego kryzysu 
płynności w wyniku pandemii; 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;  
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
dla MŚP działających w tych sektorach na 
szczeblu UE poprzez zajęcie się głębokimi 
nierównościami wynikającymi z 
rozbieżności między krajowymi systemami 
wsparcia; 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, do czasu 
wznowienia ruchu turystycznego i 
transportowego;

sektorów; podkreśla, że MŚP w sektorze 
turystyki stoją w obliczu 
bezprecedensowych trudności i 
doświadczają poważnego kryzysu 
płynności w wyniku pandemii; 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; 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
dla MŚP działających w tych sektorach na 
szczeblu UE poprzez zajęcie się głębokimi 
nierównościami wynikającymi z 
rozbieżności między krajowymi systemami 
wsparcia; 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, aby zapewnić 
MŚP możliwość dalszego działania do 
czasu wznowienia ruchu turystycznego i 
transportowego;

Or. ro

Poprawka 39
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Barbara Thaler

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1 zauważa, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie MŚP z 
sektora transportu dla gospodarki i 
społeczeństw, ponieważ ciągłość 
transportu towarowego okazała się 
kluczowa dla funkcjonowania łańcuchów 
dostaw różnych rodzajów towarów, a także 
dla transportu pracowników z kluczowych 

1 zauważa, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie MŚP z 
sektora transportu dla gospodarki i 
społeczeństw, ponieważ ciągłość 
transportu towarowego okazała się 
kluczowa dla funkcjonowania łańcuchów 
dostaw różnych rodzajów towarów, a także 
dla transportu pracowników z kluczowych 
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sektorów; podkreśla, że MŚP w sektorze 
turystyki stoją w obliczu 
bezprecedensowych trudności i 
doświadczają poważnego kryzysu 
płynności w wyniku pandemii; 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; 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
dla MŚP działających w tych sektorach na 
szczeblu UE poprzez zajęcie się głębokimi 
nierównościami wynikającymi z 
rozbieżności między krajowymi systemami 
wsparcia; 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, do czasu 
wznowienia ruchu turystycznego i 
transportowego;

sektorów; podkreśla, że MŚP w sektorze 
turystyki stoją w obliczu 
bezprecedensowych trudności i 
doświadczają poważnego kryzysu 
płynności ze względu na brak stabilności 
przepływów pieniężnych i dochodów w 
wyniku pandemii; przypomina o znaczeniu 
wspierania MŚP znajdujących się w 
trudnej sytuacji i zwraca uwagę, że taka 
pomoc musi obejmować utrzymanie i 
tworzenie nowych miejsc pracy; podkreśla 
potrzebę zwiększenia wsparcia dla MŚP 
działających w sektorze transportu i 
turystyki na szczeblu UE i krajowym 
poprzez zajęcie się głębokimi 
nierównościami pod względem dostępu do 
wsparcia w różnych państwach 
członkowskich; 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, do czasu 
osiągnięcia przez ruch turystyczny i 
transportowy poziomu sprzed pandemii;

Or. en

Poprawka 40
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zważywszy że transport przyczynia 
się do lepszej połączalności, a turystyka 
jest źródłem znaczących wpływów do 
budżetów państw członkowskich, MŚP w 
sektorze turystyki i transportu potrzebują 
odpowiednio finansowanej europejskiej 
strategii na rzecz wzmocnienia stabilności 
i konkurencyjności, z której będą mogły 
korzystać państwa członkowskie; jest to 
jedyny sposób, by uratować liczne MŚP w 
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tych sektorach, które najpoważniej 
ucierpiały w wyniku pandemii;

Or. ro

Poprawka 41
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę, że instrumenty do 
tej pory wykorzystywane przez UE w 
odpowiedzi na COVID-19, które są 
niedostępne dla wielu MŚP, są powolne, 
niewystarczające i nieadekwatne; 
postuluje, by UE wzięła na siebie większą 
odpowiedzialność w zakresie 
finansowania i gwarantowania 
wypłacalności MŚP, utrzymania w nich 
miejsc pracy i wysokości wynagrodzeń 
oraz przestrzegania praw pracowników, 
zmniejszając negatywne skutki 
nadmiernego zadłużenia;

Or. pt

Poprawka 42
Mario Furore, Laura Ferrara

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że zasadnicze znaczenie ma 
wspieranie MŚP w przechodzeniu na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz 
przestrzeganie ram polityki klimatyczno-
energetycznej i porozumienia paryskiego; 
wzywa Komisję, aby ułatwiła dostęp do 
funduszy dla MŚP przez uproszczenie 
procedur finansowania i optymalizację 
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kanałów informacyjnych dotyczących 
unijnych zaproszeń do składania ofert;

Or. it

Poprawka 43
Lucia Vuolo

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie interwencji 
państwa mających na celu obniżenie 
podatków, w tym przez wprowadzenie 
jednolitej stawki podatkowej, 
odbiurokratyzowanie i uproszczenie 
procedur administracyjnych bądź 
obniżenie lub zniesienie opodatkowania 
na cały okres kryzysu związanego z 
COVID-19;

Or. it

Poprawka 44
Peter Lundgren, Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca się do Komisji, by 
przedstawiła zaktualizowaną wersję 
swojego komunikatu w sprawie „nowej 
strategii dla MŚP”, odzwierciedlającą 
kwestie poruszone w niniejszej rezolucji;

Or. en

Poprawka 45
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
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Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i samorządy terytorialne, by 
w swoich programach działań 
politycznych nadały pierwszorzędne 
znaczenie klimatowi biznesowemu i 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 46
Peter Lundgren, Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla znaczenie ograniczenia 
obciążeń legislacyjnych dla MŚP; zwraca 
się do Komisji o opracowanie 
inteligentnego programu działań na rzecz 
deregulacji, realizowanego pod 
przewodnictwem komisarza do spraw 
rynku wewnętrznego, w celu ograniczenia 
istniejących obciążeń regulacyjnych i 
wprowadzenia zmiany kulturowej w 
różnych dyrekcjach generalnych; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję 
Europejską do przyjęcia wspólnego planu 
działania z jasno wyznaczonymi celami i 
konkretnymi uprawnieniami, 
zmierzającego do szybkiego zmniejszenia 
liczby przepisów o co najmniej 30 %;

Or. en

Poprawka 47
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
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Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do wprowadzenia 
zasady „jedno więcej – jedno mniej”, 
będącej pierwszym krokiem do 
powstrzymania napływu nowych 
regulacji, ale przypomina, że utrzymuje 
ona tylko bieżący stan rzeczy, co nie jest 
wystarczająco ambitnym celem;

Or. en

Poprawka 48
Lucia Vuolo

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina, że ze względu na 
nierówności między poszczególnymi 
państwami, które pogłębiły się po 
blokadzie wprowadzonej w związku z 
sytuacją kryzysową wywołaną przez 
COVID-19, należy wspierać państwa 
członkowskie i sektory najbardziej 
dotknięte przez kryzys;

Or. it

Poprawka 49
Peter Lundgren, Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka



PE657.173v01-00 30/55 AM\1212340PL.docx

PL

1c. wyraża ubolewanie, że ze względu 
na środki polityki monetarnej banku 
centralnego i ramy regulacyjne dostęp do 
kredytów jest obecnie w dużo większym 
stopniu uzależniony od wielkości 
przedsiębiorstwa niż od jego zdolności 
kredytowej; proponuje podjęcie działań 
mających na celu położenie kresu tym 
rozbieżnościom w dostępie do kredytów; 
podkreśla, że w odniesieniu do sektora 
bankowego istnieje potrzeba optymalizacji 
wymogów dotyczących zachowania 
należytej staranności wobec klienta, tak 
aby ułatwić MŚP dostęp do kredytów 
bankowych;

Or. en

Poprawka 50
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wzywa Komisję do przedstawienia 
planu działania zmierzającego do 
ograniczenia o co najmniej 30 procent 
obciążeń administracyjnych MŚP w celu 
zmniejszenia presji na obniżanie kosztów i 
promowania konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 51
Peter Lundgren, Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. wyraża ubolewanie, że nieuczciwa 
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konkurencja korporacji 
międzynarodowych coraz bardziej 
utrudnia działalność MŚP; podkreśla, że 
swoboda przepływu pracowników może 
przyczyniać się do dumpingu socjalnego i 
że przynosi to korzyści zwłaszcza 
korporacjom międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 52
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. zwraca się do Komisji, by we 
wszystkich odnośnych obszarach polityki 
stosowała zasadę „najpierw myśl na małą 
skalę” w celu stworzenia przepisów 
pobudzających wzrost i rozwój MŚP;

Or. en

Poprawka 53
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. zwraca uwagę na znaczenie 
solidnej oceny skutków uwzględniającej 
konkurencyjność europejskich 
przedsiębiorstw i ostrzegającej, kiedy 
propozycje polityczne mogą prowadzić do 
outsourcingu produkcji do państw 
trzecich i rejestrowania w nich statków i 
statków powietrznych, co pociąga za sobą 
utratę miejsc pracy, bogactwa i gorsze 
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wyniki w osiąganiu celów klimatycznych;

Or. en

Poprawka 54
Peter Lundgren, Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. z zadowoleniem przyjmuje 
złagodzenie ograniczeń dotyczących 
pomocy państwa, ale wyraża ubolewanie 
nad nierównomiernym wdrażaniem 
środków w tej dziedzinie w Unii;

Or. en

Poprawka 55
Peter Lundgren, Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1f. wyraża ubolewanie, że w planie 
odbudowy poświęcono mało miejsca MŚP 
i wzywa do wprowadzenia środków 
zapewniających dostęp do wsparcia dla 
MŚP; przypomina Radzie, że przetrwanie 
MŚP po zakończeniu pandemii COVID-
19 będzie zależało od szybkiego 
podejmowania decyzji i szybkiego dostępu 
do wsparcia płynności; podkreśla pilną 
potrzebę optymalizacji wymogów 
dotyczących zachowania należytej 
staranności wobec klienta, tak aby ułatwić 
MŚP dostęp do kredytów bankowych;

Or. en
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Poprawka 56
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Projekt opinii
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1f. wzywa Komisję, by zwiększyła 
swoje wysiłki na rzecz poprawy 
funkcjonowania jednolitego rynku dla 
przedsiębiorstw transportowych przez 
ograniczenie barier rynkowych, 
optymalizację przepisów i zapewnienie, 
aby wszystkie MŚP mogły korzystać z w 
pełni zintegrowanego wewnętrznego 
rynku usług transportowych;

Or. en

Poprawka 57
Peter Lundgren, Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 1 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1g. wzywa Komisję, by przy 
opracowywaniu nowych programów 
unijnych jasno brała pod uwagę fakt, czy 
z danego finansowania mogą właściwie 
korzystać MŚP;

Or. en

Poprawka 58
Peter Lundgren, Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 1 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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1h. wzywa Komisję do zapewnienia, by 
środki na cele odbudowy przynosiły 
korzyści wszystkim sektorom; zwraca 
uwagę, że niesprawiedliwością byłoby 
przyznanie dodatkowego wsparcia 
niektórym sektorom tylko ze względu na 
to, że prowadzone w nich działania należą 
do faworyzowanych przez UE projektów;

Or. en

Poprawka 59
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Nicola Danti, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy odpowiednio 
dostosować cele strategii dla MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy do 
poziomu środków udostępnionych 
państwom członkowskim, w szczególności 
środków finansowych, na wspieranie 
transformacji ich MŚP w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, co 
ma szczególne znaczenie dla krajów i 
regionów słabiej rozwiniętych w ramach 
polityki spójności; podkreśla, że cele te nie 
mogą być sprzeczne i – wręcz przeciwnie – 
powinny współistnieć z zabezpieczeniem 
miejsc pracy gwarantujących prawa i 
poprawą warunków pracy w różnych 
sektorach działalności;

2. uważa, że należy odpowiednio 
dostosować cele strategii dla MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy do 
poziomu środków udostępnionych 
państwom członkowskim, w szczególności 
środków finansowych, na wspieranie 
transformacji ich MŚP w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, co 
ma szczególne znaczenie dla krajów i 
regionów słabiej rozwiniętych w ramach 
polityki spójności, a także podkreśla 
znaczenie zapewnienia MŚP wsparcia na 
podnoszenie kwalifikacji pracowników 
sektora ze szczególnym uwzględnieniem 
umiejętności cyfrowych i innowacyjnych 
technologii; ponadto podkreśla znaczenie 
zapewnienia synergii i 
komplementarności istniejących 
rozwiązań w zakresie finansowania i 
zwraca uwagę na potrzebę uproszczenia 
procedur i ograniczenia obciążeń 
administracyjnych i kosztów dla 
beneficjentów; podkreśla, że cele te 
powinny się uzupełniać i współistnieć z 
zabezpieczeniem konkurencyjności i 
rozwoju zarówno sektora transportu, jak i 
turystyki, a także z zabezpieczeniem miejsc 
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pracy i poprawą warunków pracy w 
różnych sektorach działalności;

Or. en

Poprawka 60
Lucia Vuolo

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy odpowiednio 
dostosować cele strategii dla MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy do 
poziomu środków udostępnionych 
państwom członkowskim, w szczególności 
środków finansowych, na wspieranie 
transformacji ich MŚP w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, co 
ma szczególne znaczenie dla krajów i 
regionów słabiej rozwiniętych w ramach 
polityki spójności; podkreśla, że cele te nie 
mogą być sprzeczne i – wręcz przeciwnie – 
powinny współistnieć z zabezpieczeniem 
miejsc pracy gwarantujących prawa i 
poprawą warunków pracy w różnych 
sektorach działalności;

2. uważa, że cele strategii dla MŚP na 
rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy 
powinny być wspierane gospodarczo i 
finansowo, zarówno przez państwa 
członkowskie, jak i przez Unię 
Europejską, tak aby tworzyć dobrze 
funkcjonujący system, spójny między 
państwami członkowskimi i ambitny 
zarówno pod względem zabezpieczenia 
miejsc pracy, jak i poprawy warunków 
pracy w różnych sektorach działalności;

Or. it

Poprawka 61
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy odpowiednio 
dostosować cele strategii dla MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy do 
poziomu środków udostępnionych 
państwom członkowskim, w szczególności 

2. uważa, że należy odpowiednio 
dostosować cele strategii dla MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy do 
poziomu środków udostępnionych 
państwom członkowskim, w szczególności 
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środków finansowych, na wspieranie 
transformacji ich MŚP w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, co 
ma szczególne znaczenie dla krajów i 
regionów słabiej rozwiniętych w ramach 
polityki spójności; podkreśla, że cele te nie 
mogą być sprzeczne i – wręcz przeciwnie – 
powinny współistnieć z zabezpieczeniem 
miejsc pracy gwarantujących prawa i 
poprawą warunków pracy w różnych 
sektorach działalności;

środków finansowych, na wspieranie 
transformacji ich MŚP w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, co 
ma szczególne znaczenie dla krajów i 
regionów słabiej rozwiniętych w ramach 
polityki spójności; jest zdania, że aby 
zapewnić płynną transformację MŚP w 
zakresie cyfryzacji, należy zapewnić 
bezpośrednie finansowanie na szkolenia i 
podnoszenie kwalifikacji zasobów 
ludzkich MŚP, tak aby pracownicy mogli 
nabyć umiejętności, które stają się 
niezbędne w wyniku cyfryzacji; podkreśla, 
że cele te nie mogą być sprzeczne i – wręcz 
przeciwnie – powinny współistnieć z 
zabezpieczeniem miejsc pracy 
gwarantujących prawa i poprawą 
warunków pracy w różnych sektorach 
działalności;

Or. ro

Poprawka 62
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy odpowiednio 
dostosować cele strategii dla MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy do 
poziomu środków udostępnionych 
państwom członkowskim, w szczególności 
środków finansowych, na wspieranie 
transformacji ich MŚP w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, co 
ma szczególne znaczenie dla krajów i 
regionów słabiej rozwiniętych w ramach 
polityki spójności; podkreśla, że cele te nie 
mogą być sprzeczne i – wręcz przeciwnie – 
powinny współistnieć z zabezpieczeniem 
miejsc pracy gwarantujących prawa i 
poprawą warunków pracy w różnych 

2. uważa, że cele strategii dla MŚP na 
rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy 
należy osiągać przez długoterminowe 
polityki ukierunkowane na wzrost, 
promowanie konkurencyjności 
europejskich MŚP oraz wspieranie ich 
transformacji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i cyfryzacji, co ma szczególne 
znaczenie dla krajów i regionów słabiej 
rozwiniętych;
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sektorach działalności;

Or. en

Poprawka 63
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Sven Schulze, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Magdalena 
Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Barbara Thaler

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy odpowiednio 
dostosować cele strategii dla MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy do 
poziomu środków udostępnionych 
państwom członkowskim, w szczególności 
środków finansowych, na wspieranie 
transformacji ich MŚP w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, co 
ma szczególne znaczenie dla krajów i 
regionów słabiej rozwiniętych w ramach 
polityki spójności; podkreśla, że cele te nie 
mogą być sprzeczne i – wręcz przeciwnie – 
powinny współistnieć z zabezpieczeniem 
miejsc pracy gwarantujących prawa i 
poprawą warunków pracy w różnych 
sektorach działalności;

2. uważa, że należy odpowiednio 
dostosować cele strategii dla MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy do 
poziomu środków udostępnionych 
państwom członkowskim, w szczególności 
środków finansowych, na wspieranie 
transformacji ich MŚP w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, co 
ma szczególne znaczenie dla krajów i 
regionów słabiej rozwiniętych w 
odniesieniu do nowych wieloletnich ram 
finansowych, a w szczególności polityki 
spójności;

Or. en

Poprawka 64
Mario Furore, Laura Ferrara

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy odpowiednio 
dostosować cele strategii dla MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy do 
poziomu środków udostępnionych 

2. uważa, że należy odpowiednio 
dostosować cele strategii dla MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy do 
poziomu środków udostępnionych 
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państwom członkowskim, w szczególności 
środków finansowych, na wspieranie 
transformacji ich MŚP w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, co 
ma szczególne znaczenie dla krajów i 
regionów słabiej rozwiniętych w ramach 
polityki spójności; podkreśla, że cele te nie 
mogą być sprzeczne i – wręcz przeciwnie – 
powinny współistnieć z zabezpieczeniem 
miejsc pracy gwarantujących prawa i 
poprawą warunków pracy w różnych 
sektorach działalności;

państwom członkowskim, w szczególności 
środków finansowych, oraz do budżetu 
Unii Europejskiej, na wspieranie 
transformacji ich MŚP w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, co 
ma szczególne znaczenie dla krajów i 
regionów słabiej rozwiniętych w ramach 
polityki spójności; podkreśla, że cele te nie 
mogą być sprzeczne i – wręcz przeciwnie – 
powinny współistnieć z zabezpieczeniem 
miejsc pracy gwarantujących prawa, 
poprawą warunków pracy w różnych 
sektorach działalności i celami 
ustanowionymi w porozumieniu paryskim;

Or. it

Poprawka 65
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy odpowiednio 
dostosować cele strategii dla MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy do 
poziomu środków udostępnionych 
państwom członkowskim, w szczególności 
środków finansowych, na wspieranie 
transformacji ich MŚP w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, co 
ma szczególne znaczenie dla krajów i 
regionów słabiej rozwiniętych w ramach 
polityki spójności; podkreśla, że cele te nie 
mogą być sprzeczne i – wręcz przeciwnie – 
powinny współistnieć z zabezpieczeniem 
miejsc pracy gwarantujących prawa i 
poprawą warunków pracy w różnych 
sektorach działalności;

2. uważa, że należy odpowiednio 
dostosować cele strategii dla MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy do 
poziomu środków udostępnionych 
państwom członkowskim, w szczególności 
środków finansowych, na wspieranie 
transformacji ich MŚP w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji 
pozwalających na utrzymanie ich 
konkurencyjności, co ma szczególne 
znaczenie dla krajów i regionów słabiej 
rozwiniętych w ramach polityki spójności; 
podkreśla, że cele te nie mogą być 
sprzeczne i – wręcz przeciwnie – powinny 
współistnieć z zabezpieczeniem miejsc 
pracy gwarantujących prawa i poprawą 
warunków pracy w różnych sektorach 
działalności;

Or. en
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Poprawka 66
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy odpowiednio 
dostosować cele strategii dla MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy do 
poziomu środków udostępnionych 
państwom członkowskim, w szczególności 
środków finansowych, na wspieranie 
transformacji ich MŚP w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, co 
ma szczególne znaczenie dla krajów i 
regionów słabiej rozwiniętych w ramach 
polityki spójności; podkreśla, że cele te nie 
mogą być sprzeczne i – wręcz przeciwnie – 
powinny współistnieć z zabezpieczeniem 
miejsc pracy gwarantujących prawa i 
poprawą warunków pracy w różnych 
sektorach działalności;

2. uważa, że należy odpowiednio 
dostosować cele strategii dla MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy do 
poziomu środków udostępnionych 
państwom członkowskim, w szczególności 
środków finansowych, na wspieranie 
transformacji ich MŚP w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, co 
ma szczególne znaczenie dla krajów i 
regionów słabiej rozwiniętych, a także 
regionów najbardziej oddalonych, 
wyspiarskich i oddalonych, w ramach 
polityki spójności; podkreśla, że cele te nie 
mogą być sprzeczne i – wręcz przeciwnie – 
powinny współistnieć z zabezpieczeniem 
miejsc pracy gwarantujących prawa i 
poprawą warunków pracy w różnych 
sektorach działalności;

Or. pt

Poprawka 67
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę, że podstawą 
strategii dla MŚP powinno być podejście 
stawiające na pierwszym miejscu wiedzę, 
gdyż wykwalifikowana siła robocza jest 
niezbędna, by MŚP mogły prosperować i 
skutecznie radzić sobie nie tylko z 
transformacją w zakresie cyfryzacji i 
środowiska, ale również z tradycyjnymi 
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wyzwaniami, w obliczu których się 
znalazły; jest zdania, że należy nadać 
priorytetowe znaczenie zdolnościom, 
których nadal brakuje wielu MŚP, takim 
jak umiejętności cyfrowe, kompetencje w 
zakresie zamówień publicznych i 
finansów, a także umiejętności 
zarządzania kredytem i łańcuchem 
dostaw; uważa, że izby handlowe, 
stowarzyszenia turystyczne i właściwe 
zainteresowane strony mogą odegrać 
główną rolę w rozpoznawaniu braku 
umiejętności na szczeblu lokalnym; 
wzywa do opracowania specjalnego 
podejścia do umiejętności potrzebnych 
mikroprzedsiębiorstwom;

Or. en

Poprawka 68
Elena Kountoura, Kateřina Konečná
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że tysiące MŚP sektora 
turystyki walczy o przetrwanie, a wiele z 
nich stoi w obliczu niewypłacalności; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
by w celu pilnego zapobieżenia upadłości 
rentownych MŚP oceniły możliwość 
zwiększenia wsparcia w sytuacjach 
nadzwyczajnych przez przyjęcie wszelkich 
odpowiednich środków, takich jak, na 
przykład, gwarancje i tanie kredyty oraz 
udogodnienia w spłacie pozostałych 
długów, takie jak ulgi podatkowe, 
odroczenie rat kredytów bankowych i 
rozwiązania mające na celu pokrycie 
ryzyka ponoszonego przez dostawców 
usług do czasu wznowienia ruchu 
turystycznego i transportowego;

Or. en
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Poprawka 69
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wyraża przekonanie, że 
restrukturyzacja i prosperowanie MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up w sektorach 
zrównoważonego transportu i 
zrównoważonej turystyki jest konieczne 
nie tylko w celu zapewnienia zgodności z 
aktualnymi celami Unii w zakresie 
klimatu i środowiska, ale również będzie 
sprzyjać odbudowie i odporności po 
zakończeniu pandemii COVID, a 
mianowicie przez tworzenie licznych 
stałych i wysokiej jakości miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 70
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do przygotowania 
planu działania w celu zagwarantowania 
funkcjonowania transportu podczas 
przyszłych kryzysów, wprowadzenia 
pewności prawa dla przedsiębiorstw i 
obywateli i uniknięcia traktowania 
podmiotów organizujących transport w 
nieskoordynowany sposób, jak to miało 
miejsce podczas pandemii COVID-19;

Or. en
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Poprawka 71
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wyraża zaniepokojenie 
trudnościami, jakie napotyka większość 
MŚP w dostępie do linii finansowania 
EBI, w szczególności MŚP o ograniczonej 
kapitalizacji, i apeluje o dostosowanie 
warunków dostępu do rzeczywistości, w 
jakiej znalazły się MŚP w państwach 
członkowskich;

Or. pt

Poprawka 72
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że MŚP w sektorach 
transportu i turystyki potrzebne są 
programy promujące zmianę i 
podnoszenie kwalifikacji pracowników, 
mające ułatwić transformację w kierunku 
gospodarki opartej na danych i zwiększyć 
konkurencyjność unijnych MŚP ze 
względu na cyfryzację; zwraca uwagę, że 
aby wyeliminować przepaść cyfrową, 
należy zwiększyć liczbę absolwentów 
studiów w zakresie nauk przyrodniczych, 
technologii, inżynierii i matematyki oraz 
rozwiązać problem niedoboru kobiet w 
tych obszarach; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje europejski 
program na rzecz umiejętności;

Or. en
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Poprawka 73
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. uważa, że w strategii UE dla MŚP 
nie należy ograniczać zachęt dla MŚP do 
udziału w „ważnych projektach 
stanowiących przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania” 
(projektów IPCEI), ale również promować 
inne sposoby angażowania się MŚP w 
stosowne projekty lokalne, regionalne i 
krajowe, wzmacniające spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną w 
UE;

Or. pt

Poprawka 74
Elena Kountoura, Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zauważa, że jeśli nie powstrzyma 
się fali upadłości w sektorze turystyki, 
zostanie on zdominowany przez duże 
przedsiębiorstwa, które przetrwają, czego 
skutkiem będą wyższe ceny dla 
konsumentów i niższe dochody dla 
pozostałych MŚP:

Or. en

Poprawka 75
Josianne Cutajar

Projekt opinii
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Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla istotną rolę, jaką będą 
odgrywać dane na przyszłym rynku 
transportowym, szczególnie w odniesieniu 
do zagwarantowania wykorzystania 
technologii opartej na sztucznej 
inteligencji w sektorze; wzywa Komisję, by 
organizacja przestrzeni danych 
dotyczących mobilności uwzględniała 
szczególne potrzeby unijnych MŚP przez 
ułatwianie dzielenia się danymi, poprawę 
ich jakości i promowanie ich 
interoperacyjności, a więc pobudzała 
innowacje w sektorze i zwiększała 
konkurencyjność unijnych MŚP na 
rynkach światowych;

Or. en

Poprawka 76
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. postuluje ustanowienie, 
przekierowanie lub wzmocnienie zadań 
organów publicznych, czy to na szczeblu 
krajowym, czy unijnym, których zadaniem 
jest wyłącznie rozwiązywanie problemów 
MŚP;

Or. pt

Poprawka 77
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2d. odnotowuje potencjał nowych 
modeli biznesowych MŚP w stwarzaniu 
lepszych i bardziej atrakcyjnych 
możliwości dla kobiet w sektorze 
transportu; wyraża ubolewanie, że nadal 
istnieje luka między przedsiębiorczością 
kobiet a przedsiębiorczością mężczyzn 
oraz różnice w traktowaniu MŚP pod 
względem dostępu do finansowania w 
zależności od tego, czy na ich czele stoi 
kobieta, czy mężczyzna; z zadowoleniem 
przyjmuje europejską strategię w zakresie 
danych ogłoszoną przez Komisję 
Europejską i wnioskuje o stworzenie 
planu działania na rzecz uwolnienia 
pełnego potencjału przedsiębiorczości 
kobiet i zwiększenie zatrudnienia kobiet w 
MŚP sektora transportu i turystyki;

Or. en

Poprawka 78
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. postuluje opracowanie i wdrożenie 
polityki wsparcia finansowego 
dopasowanej do potrzeb MŚP, albo 
opracowanej w ramach systemu 
finansowego, albo na różnych szczeblach 
administracji publicznej, na szczeblu 
krajowym bądź unijnym; podkreśla 
znaczenie bankowości publicznej we 
wspieraniu MŚP i promowaniu rozwoju;

Or. pt

Poprawka 79
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier
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Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. zwraca uwagę na potrzebę 
opracowania i wdrożenia środków 
promujących szkolenia dla liderów i kadry 
zarządzającej oraz zapewniających 
wsparcie kierownicze, organizacyjne, 
technologiczne i handlowe, 
zaprojektowanych tak, by uwzględniały w 
szczególności potrzeby 
mikroprzedsiębiorstw i, w mniejszym 
stopniu, małych przedsiębiorstw;

Or. pt

Poprawka 80
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. odnotowuje potencjał MŚP 
działających w sektorze transportu w 
obniżaniu emisyjności tego sektora i 
przyczynianiu się do osiągnięcia unijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r.; 
podkreśla, że potrzebne są unijne 
programy mające ma celu wspieranie – 
poprzez doradztwo i finansowanie – MŚP 
z sektora transportu opartych na 
modelach biznesowych promujących cele 
Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 81
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
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Ustęp 2 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2f. dostrzega potrzebę wzmocnienia 
polityk i praktyk, które skutecznie 
ułatwiają unijne finansowanie MŚP, w 
szczególności mikroprzedsiębiorstw i 
małych przedsiębiorstw – mając na 
uwadze ich rzeczywiste znaczenie dla 
gospodarki i słabości strukturalne – z 
uwzględnieniem w miarę możliwości 
specyfiki sektora i specyfiki krajowej;

Or. pt

Poprawka 82
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 2 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2g. uważa, że europejska strategia dla 
MŚP powinna zawsze w pełni brać pod 
uwagę ich specyfikę krajową, zapewniając 
tym samym należyte uwzględnienie 
szerokiej autonomii krajowej państw 
członkowskich w ogólnych ramach 
wspólnotowych;

Or. pt

Poprawka 83
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 2 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2h. postuluje wprowadzenie 
skutecznych środków chroniących MŚP 
przed ogromną, a czasami wręcz 
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porażającą siłą przetargową, finansową, a 
nawet polityczną, jaką posiadają duże 
korporacje i grupy kapitałowe, do których 
należą, w odniesieniu do stosunków 
gospodarczych istniejących między 
obiema grupami przedsiębiorstw; 
podkreśla, że stosunki te nawiązywane są 
w ten sposób, że przedsiębiorstwa z 
pierwszej grupy odgrywają rolę albo 
dostawców, albo klientów przedsiębiorstw 
z drugiej grupy (dominacja 
przedsiębiorstw będących monopolami lub 
oligopolami, na przykład w sektorze 
energetycznym, bankowo-
ubezpieczeniowym, komunikacji, 
telekomunikacji i innych);

Or. pt

Poprawka 84
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje wybór dokonany przez 
kilka państw członkowskich i miast, by 
zakazać lub poważnie ograniczyć 
działalność tzw. platform cyfrowych; 
podkreśla konieczność pilnego 
uregulowania tych platform, aby zapobiec 
nieuczciwej konkurencji oraz 
zagwarantować poszanowanie praw 
pracowniczych i bezpieczeństwo 
użytkowników; jednocześnie wzywa do 
stworzenia specjalnej pomocy na 
modernizację usług taksówkarskich.

skreśla się

Or. en

Poprawka 85
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
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Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus Ferber, 
Barbara Thaler

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje wybór dokonany przez 
kilka państw członkowskich i miast, by 
zakazać lub poważnie ograniczyć 
działalność tzw. platform cyfrowych; 
podkreśla konieczność pilnego 
uregulowania tych platform, aby zapobiec 
nieuczciwej konkurencji oraz 
zagwarantować poszanowanie praw 
pracowniczych i bezpieczeństwo 
użytkowników; jednocześnie wzywa do 
stworzenia specjalnej pomocy na 
modernizację usług taksówkarskich.

skreśla się

Or. en

Poprawka 86
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Nicola Danti, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje wybór dokonany przez 
kilka państw członkowskich i miast, by 
zakazać lub poważnie ograniczyć 
działalność tzw. platform cyfrowych; 
podkreśla konieczność pilnego 
uregulowania tych platform, aby zapobiec 
nieuczciwej konkurencji oraz 
zagwarantować poszanowanie praw 
pracowniczych i bezpieczeństwo 
użytkowników; jednocześnie wzywa do 
stworzenia specjalnej pomocy na 
modernizację usług taksówkarskich.

3. odnotowuje działania regulacyjne 
prowadzone obecnie przez niektóre władze 
krajowe, regionalne i lokalne w 
odniesieniu do działalności tzw. platform 
cyfrowych; podkreśla konieczność pilnego 
uregulowania tych platform na szczeblu 
europejskim, aby zapobiec nieuczciwej 
konkurencji oraz zagwarantować pewność 
prawa dla przedsiębiorstw i klientów, 
poszanowanie praw pracowniczych i 
bezpieczeństwo użytkowników; 
jednocześnie wzywa do stworzenia 
specjalnej pomocy na modernizację usług 
transportowych i transformację w 
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kierunku inteligentnej i zrównoważonej 
mobilności miejskiej.

Or. en

Poprawka 87
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje wybór dokonany przez 
kilka państw członkowskich i miast, by 
zakazać lub poważnie ograniczyć 
działalność tzw. platform cyfrowych; 
podkreśla konieczność pilnego 
uregulowania tych platform, aby zapobiec 
nieuczciwej konkurencji oraz 
zagwarantować poszanowanie praw 
pracowniczych i bezpieczeństwo 
użytkowników; jednocześnie wzywa do 
stworzenia specjalnej pomocy na 
modernizację usług taksówkarskich.

3. odnotowuje wybór dokonany przez 
kilka państw członkowskich i miast, by 
zakazać lub poważnie ograniczyć 
działalność tzw. platform cyfrowych; 
podkreśla konieczność pilnego 
uregulowania tych platform, przez 
harmonizację unijnych przepisów, aby 
zapobiec nieuczciwej konkurencji oraz 
zagwarantować poszanowanie praw 
pracowniczych i bezpieczeństwo 
użytkowników w całej UE; jednocześnie 
wzywa do stworzenia specjalnej pomocy 
na modernizację usług taksówkarskich.

Or. ro

Poprawka 88
Lucia Vuolo

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje wybór dokonany przez 
kilka państw członkowskich i miast, by 
zakazać lub poważnie ograniczyć 
działalność tzw. platform cyfrowych; 
podkreśla konieczność pilnego 
uregulowania tych platform, aby zapobiec 
nieuczciwej konkurencji oraz 
zagwarantować poszanowanie praw 

3. odnotowuje wybór dokonany przez 
kilka państw członkowskich i miast, by 
zakazać lub poważnie ograniczyć 
działalność tzw. platform cyfrowych i 
podkreśla konieczność skuteczniejszej 
ochrony europejskich MŚP; podkreśla 
konieczność zastosowania odpowiednich 
środków w celu uregulowania tych 
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pracowniczych i bezpieczeństwo 
użytkowników; jednocześnie wzywa do 
stworzenia specjalnej pomocy na 
modernizację usług taksówkarskich.

platform, aby zapobiec nieuczciwej 
konkurencji oraz zagwarantować 
poszanowanie praw pracowniczych i 
bezpieczeństwo użytkowników; 
jednocześnie wzywa do stworzenia 
specjalnej pomocy na modernizację usług 
taksówkarskich.

Or. it

Poprawka 89
João Ferreira, Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na działania 
podejmowane przez niektóre miasta 
europejskie zmierzające do 
wyeliminowania negatywnego wpływu 
wynajmu krótkoterminowego na prawo do 
mieszkania i oczekuje z niecierpliwością 
na wnioski płynące z badania 
prowadzonego obecnie przez Komisję 
Europejską, żywiąc nadzieję, że uda się 
pogodzić działalność gospodarczą z 
interesem publicznym, szczególnie w 
przypadku MŚP;

Or. pt

Poprawka 90
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowolenie przyjmuje otwarcie 
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przez Komisję Europejską konsultacji 
publicznych w sprawie pakietu aktów 
prawnych o usługach cyfrowych. Pakiet 
ten ma zwiększyć odpowiedzialność 
platform cyfrowych, doprecyzować zasady 
regulujące tę odpowiedzialność i zapewnić 
większy nadzór regulacyjny nad 
działalnością tych platform.

Or. en

Poprawka 91
Lucia Vuolo

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zaleca natychmiastowe i konkretne 
wsparcie dla europejskich MŚP, aby 
sprostać wyzwaniom związanym z 
kolejnym programowaniem finansowym;

Or. it

Poprawka 92
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. dostrzega znaczenie przestrzegania 
zasady „najpierw myśl na małą skalę”; w 
ocenie skutków projektów, które będą 
miały lub mogą mieć wpływ na MŚP, 
należy stosować test MŚP; końcowy 
rezultat procesu legislacyjnego powinien 
uwzględniać opartą na dowodach ocenę 
skutków; zachęca państwa członkowskie i 
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inne instytucje unijne do stosowania testu 
MŚP we wszystkich procesach 
kształtowania polityki.

Or. en

Poprawka 93
Lucia Vuolo

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla konieczność 
monitorowania europejskiego rynku 
transportowego, aby zapewnić, by 
finansowanie publiczne wspierało 
wszystkie przedsiębiorstwa znajdujące się 
w trudnej sytuacji, nie zakłócając 
konkurencji;

Or. it

Poprawka 94
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. dostrzega potrzebę zapewnienia 
odpowiedniej reprezentacji MŚP w 
procesie konsultacji publicznych w celu 
zapewnienia, by ich punkt widzenia został 
odpowiednio i właściwie odnotowany, 
poddany analizie i uwzględniony w 
ocenach skutków;

Or. en
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Poprawka 95
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. wzywa do zapewnienia MŚP 
lepszego dostępu do zamówień 
publicznych przez uproszczenie procedur i 
promowanie dialogu rynkowego. 
Przetargi publiczne są w coraz większym 
stopniu nadmiernie obciążane zbyt 
dalekosiężnymi i częściowo bardzo 
złożonymi warunkami niezwiązanymi z 
podstawowymi kryteriami dotyczącymi 
jakości i ceny towarów i usług. Jednym z 
narzędzi, które można uprościć, jest 
jednolity europejski dokument 
zamówienia, który powinien być dużo 
bardziej przyjazny dla użytkownika;

Or. en

Poprawka 96
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Projekt opinii
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3e. wzywa do poprawy skuteczności 
narzędzi mających pomóc MŚP poradzić 
sobie z niesprawiedliwymi lub 
dyskryminującymi przepisami w innym 
państwie UE i do zwiększania 
świadomości przedsiębiorstw na temat 
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dostępności takich mechanizmów 
rozwiązywania problemów; w 
szczególności należy znacznie 
zintensyfikować działania zmierzające do 
zwiększania świadomości, jako że według 
sondaży w niektórych państwach UE 
zaledwie 15 % przedsiębiorstw wie o 
istnieniu SOLVIT, a znacznie mniej 
zdecydowało się z tego systemu skorzystać.

Or. en


