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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią ponad 99% 
przedsiębiorstw UE i ze względu na swą różnorodność i zdolność do szybkiego 
dostosowywania się do warunków rynkowych mają istotne znaczenie z punktu widzenia 
realizacji celów strategii lizbońskiej w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz
z punkt widzenia konkurencyjności i odporności gospodarki,

1. przyjmuje z zadowoleniem program „Small Business Act” jako ramy kompleksowego 
podejścia politycznego do MŚP; wzywa jednak do podjęcia dalszych środków 
gwarantujących, że MŚP będą mogły w pełni korzystać z możliwości, jakie daje jednolity 
rynek;

2. podkreśla znaczenie uproszczenia norm, zmniejszenia obciążeń administracyjnych, 
poprawy uregulowań prawnych oraz uproszczenia procedur dotyczących przenoszenia 
własności przedsiębiorstw, w celu uniknięcia ich likwidacji w przypadku odejścia 
przedsiębiorcy na emeryturę;

3. uważa za kwestię zasadniczą zapewnianie małym i średnim przedsiębiorstwom 
optymalnego dostępu do finansowania rozpoczęcia działalności oraz tworzenia firm 
odpryskowych (spin-off);

4. podkreśla, że lepsze informacje na temat dostępu do rynku i możliwości eksportowych
w ramach jednolitego rynku mają zasadnicze znaczenie zarówno na poziomie krajowym, 
jak i wspólnotowym; wzywa tym samym państwa członkowskie i Komisję do ulepszenia 
swojej oferty informacyjnej i doradczej, w szczególności sieci SOLVIT zajmującej się 
rozwiązywaniem problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na 
jednolitym rynku;

5. zachęca do pobudzania kultury przedsiębiorczości poprzez kształcenie i szkolenie, a 
w szczególności poprzez m. in. bliższą współpracę ośrodków badawczych i przemysłu;
jest zdania, że inicjatywy podejmowane w tym zakresie powinny również koncentrować 
się na znaczeniu MŚP dla zwiększania spójności społecznej, wydajności i ochrony 
środowiska (innowacje ekologiczne); apeluje do Komisji o przedłożenie planu działania
w zakresie sposobów wspierania przedsiębiorczości kobiet;

6. przypomina, że program „Small Business Act” nie ma charakteru prawnie wiążącego
i dlatego podkreśla potrzebę silnego zaangażowania politycznego w tej kwestii; wzywa 
Komisję do opublikowania do dnia 31 grudnia 2012 r. sprawozdania na ten temat oraz 
przedłożenia w razie potrzeby związanych z nim wniosków.
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