
Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Wdrażanie wspólnoto-
wego programu lizbońskiego: nowoczesna polityka wzrostu i zatrudnienia dla małych i średnich

przedsiębiorstw”

(2006/C 229/08)

KOMITET REGIONÓW,

uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego: nowo-
czesna polityka wzrostu i zatrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorstw”, COM(2005) 551 wersja
ostateczna,

uwzględniając decyzję Komisji Europejskiej z 15 listopada 2005 r. o zasięgnięciu opinii Komitetu w tej
sprawie, na podstawie art. 265 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję swego przewodniczącego z 24 stycznia 2006 r. o powierzeniu Komisji ds. Polityki
Gospodarczej i Społecznej przygotowania opinii w tej sprawie,

uwzględniając swoją opinię w sprawie programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (COM
(2005) 121 końcowy CdR 150/2005 fin) (1),

uwzględniając swoją opinię w sprawie „Wzrost i zatrudnienie — zintegrowane wytyczne na lata 2005-
2008” (COM (2005) 141 końcowy CdR 147/2005 fin) (2),

uwzględniając swoją opinię z inicjatywy własnej w sprawie konkurencyjności i decentralizacji
(CdR 23/2005 fin) (3),

uwzględniając projekt opinii (CdR 40/2006 rev.2) przyjęty dnia 6 kwietnia 2006 r. przez Komisję ds.
Polityki Gospodarczej i Społecznej (sprawozdawca: Constance HANNIFY, członkini Rady Okręgu Offaly,
przewodnicząca zarządu regionu Midland oraz członkini Zgromadzenia Regionalnego Border, Midland and
Western, IE/PPE),

przyjął na 65. sesji plenarnej w dniach 14-15 czerwca 2006 r. (posiedzenie z dnia 15 czerwca)
następującą opinię:

1. Uwagi Komitetu Regionów

Nadanie nowego impulsu polityce wobec MŚP

1.1 Z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w
sprawie nowoczesnej polityki wzrostu i zatrudnienia dla
małych i średnich przedsiębiorstw jako środek nadania nowego
impulsu polityce w dziedzinie MŚP, ponownego skupienia poli-
tyki na najważniejszych elementach oraz usprawnienia działań
wspólnotowych w celu osiągnięcia większej skuteczności.

1.2 Popiera propagowanie pełniejszej polityki wobec MŚP,
która uwzględnia różnorodność MŚP pod względem wielkości,
struktury własności oraz sektora, a ponadto dostarcza wiele
rodzajów pomocy dostosowanej do potrzeb oraz zapewnia
elastyczne środowisko legislacyjne w celu zaspokojenia różno-
rodnych potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w UE.

1.3 Odnotowuje w komunikacie wzmiankę odnośnie
znaczenia władz lokalnych i regionalnych, lecz uważa, iż
mogłaby ona być bardziej zdecydowana co do kluczowej roli,
którą władze lokalne i regionalne odgrywają wspierając MŚP,
tworząc otoczenie sprzyjające ich rozwojowi i ich przekazy-

waniu, a także występując w charakterze dużych odbiorców
dóbr i usług dostarczanych bądź świadczonych przez MŚP.

1.4 Uznaje, że za zapewnienie rzeczywistej skuteczności
polityki MŚP odpowiedzialne są w głównej mierze państwa
członkowskie i zachęca państwa członkowskie do zadbania, by
ich krajowe programy reform były źródłem konkretnych
działań wspierających tworzenie i rozwój MŚP.

1.5 Zwraca uwagę na przedsięwzięte przez Komitet
badanie poświęcone opracowywaniu krajowych programów
reform (KPR) a zwłaszcza na brak konsultacji z władzami lokal-
nymi i regionalnymi. W tym świetle z zadowoleniem przyj-
muje zachętę ze strony Rady Europejskiej w marcu 2006 r.
do dalszego prowadzenia prac nad KPR-ami.

1.6 Jest zdania, że kluczem do skutecznej polityki wobec
MŚP jest realizacja i zaangażowanie w realizację przez
wszystkie zainteresowane strony oraz uważa, że pod tym
względem Komisja w swoim komunikacie powinna przedstawić
konkretne cele i terminy w celu zwiększenia skuteczności
zastosowanych środków.
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1.7 Popiera priorytetowe traktowanie kwestii MŚP przez
prezydencję austriacką i z zadowoleniem przyjmuje decyzję
Rady Europejskiej z marca 2006 r., by „uwolnienie potencjału
gospodarczego — szczególnie potencjału MŚP” włączyć do
działań priorytetowych jako jeden z ich konkretnych obszarów.
Komitet nadal będzie zwracał szczególną uwagę na obszerną i
otwartą ocenę w przyszłości realizacji krajowych programów
reform przez Radę Europejską, a w szczególności jasną ocenę
korzyści dla MSP wynikających z realizacji tych programów.

1.8 Popiera zapewnienie odpowiedniego budżetu dla
programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), gdyż
stanowić on będzie podstawowy instrument wspólnotowej
polityki wobec MŚP.

Wspieranie przedsiębiorczości i umiejętności

1.9 Jest zdania, że należy promować i wspierać wszelką
przedsiębiorczość; z zadowoleniem przyjmuje odnotowanie
w komunikacie, iż w niedostatecznym stopniu uwzględniane są
potrzeby kobiet-przedsiębiorców, młodzieży, mniejszości, imig-
rantów oraz osób starszych prowadzących działalność gospo-
darczą; wskazuje na to, że wymienionych grup nie można
traktować jako jednej całości i podkreśla, że każda z nich
wymaga odpowiednio dostosowanych środków — potrzeby
mogą się różnić w poszczególnych państwach a nawet
wewnątrz grup; uważa również, że przedstawione propozycje
ograniczają się do wsparcia w zakresie tworzenia sieci współ-
pracy oraz że dla zwiększenia poziomu przedsiębiorczości
wśród tych różnorodnych grup docelowych niezbędne są
bardziej konkretne propozycje, wzorowane na Europejskim
pakcie na rzecz równości płci, przyjętym przez Radę Euro-
pejską w dniach 23-24 marca 2006 r., które powinny zostać
rozszerzone na inne grupy społeczne.

1.10 Podkreśla znaczenie lokalnych i regionalnych
inicjatyw w krzewieniu ducha przedsiębiorczości oraz
w promowaniu i tworzeniu edukacji sprzyjającej przedsiębior-
czości na wszystkich szczeblach systemu szkolnictwa, lecz
uważa, że wiele inicjatyw edukacyjno-szkoleniowych nie wyka-
zuje dostatecznego stopnia wrażliwości na potrzeby MŚP bądź
elastyczności w ich zaspokajaniu.

1.11 Z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie konkursu
Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości (European Enterprise
Awards) jako środka promowania przedsiębiorczości prezen-
tującego wzorcowe osiągnięcia na szczeblu lokalnym i regio-
nalnym oraz służącego jako zachęta dla potencjalnych przed-
siębiorców.

1.12 Zwraca uwagę na wymóg bardziej pozytywnych
postaw wobec podejmowania wkalkulowanego i uzasadnionego
ryzyka oraz wobec tolerancji dla niepowodzenia gospodarczego
wśród społeczeństwa w ogóle, a w szczególności w sektorze
bankowym i publicznym oraz wzywa państwa członkowskie
do tworzenia na terenie UE kultury w większym stopniu sprzy-
jającej przedsiębiorczości, a także do zapewnienia, że będzie się
przywiązywać większą wagę do uprzednio nabytego doświad-
czenia w biznesie, które może posiadać przedsiębiorca.

Lepszy dostęp MŚP do rynków

1.13 Z zadowoleniem przyjmuje proponowany przez
Komisję przegląd centrów Euro Info (EIC), ponieważ jest
zdania, iż wyniki tych centrów jak również ich zdolność do
świadczenia kompleksowego wsparcia i doradztwa MŚP w
kwestiach procesu internacjonalizacji, były zróżnicowane w
różnych państwach członkowskich; podobnie zwraca uwagę,
że funkcje i kompetencje organów wchodzących w skład sieci
powinny być jasno określone i że trzeba ustanowić mecha-
nizmy koordynacji działań z innymi podmiotami, takimi jak
Europe Direct, dzięki czemu uniknie się dublowania informacji
i powielania usług doradztwa oraz ułatwi się skuteczne wyko-
rzystanie zasobów.

1.14 Przyjąłby z zadowoleniem propozycje mające na
celu wzmocnienie programów na rzecz poprawienia dostępu
MŚP do technologii informacyjnych (TIK), co umożliwi im
poprawę konkurencyjności i ułatwi wejście na nowe rynki.

1.15 Odnotowuje propozycje Komisji w zakresie poprawy
dostępu MŚP do zamówień publicznych.

1.16 Jest zdania, że wysiłki na rzecz standaryzacji nie
powinny wiązać się z jakąkolwiek dalszą biurokratyzacją
wpływającą negatywnie na MŚP.

Ograniczenie biurokracji

1.17 Z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania Komisji
do uproszczenia zasad i przepisów w celu ułatwienia MŚP
dostępu do programów wspólnotowych, lecz oczekiwałby
większej jasności w kwestii sposobu osiągnięcia tego celu i
potencjalnych następstw dla organizacji wydatkujących
fundusze wspólnotowe.

1.18 Popiera zobowiązanie Komisji do analizowania
wpływu przyszłych aktów prawnych oraz zachęca Komisję do
nawiązania kontaktów z grupami reprezentującymi MŚP w celu
zadbania o to, by przyszłe prawodawstwo nie ograniczało
wzrostu i potencjału innowacyjnego MŚP.

1.19 Zauważa istotną rolę, jaką przyznano pełnomocni-
kowi ds. MŚP, by polityka UE sprzyjała MŚP, lecz pragnąłby,
aby przyznano temu pełnomocnikowi wystarczające środki
oraz, co istotniejsze, odpowiedni status i umocowanie poli-
tyczne do wypełnienia postawionych mu zadań.

1.20 Z zadowoleniem przyjmuje proponowane włączenie
zasady „najpierw myśl na małą skalę” do wszystkich polityk
wspólnotowych i pragnąłby, by w większym stopniu brano
pod uwagę MŚP przy procedurze analizy wpływu wspólnoto-
wych propozycji legislacyjnych.

1.21 Popierałby również inne inicjatywy na rzecz większej
spójności i przewidywalności polityki rozwoju MŚP, tak aby
MŚP były w stanie przewidzieć następstwa i lepiej się na nie
przygotować.
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1.22 Odnotowuje sukces punktów kompleksowej obsługi,
które okazały się niezwykle skuteczne przy wspieraniu i pobu-
dzaniu rozwoju MŚP w kilku regionach UE, zdaje sobie
sprawę z ich potencjału jako punktów informujących o zamó-
wieniach publicznych i pomagających wyjaśnić proces przyzna-
wania zamówień na świadczenie usług publicznych oraz
wzywa do większego wykorzystania tego modelu w ogóle, np.
w postaci konferencji i seminariów na temat najlepszych
wzorców, które pomogłyby upowszechnić najbardziej udane
inicjatywy regionalne w tej dziedzinie.

Poprawa potencjału rozwoju MŚP

1.23 Z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie do zwięk-
szenia udziału MŚP w programach i inicjatywach unijnych, lecz
uważa, że należy ściśle kontrolować zobowiązania wobec
konkretnych programów, aby zapewnić faktyczne wypełnienie
tych zobowiązań.

1.24 Z zadowoleniem przyjąłby bardziej konkretne objaś-
nienie roli i poziomu wsparcia otrzymywanego przez MŚP
z funduszy strukturalnych UE oraz wykorzystania innych
instrumentów wspólnotowych, pragnąłby również bardziej
spójnego podejścia do realizacji programów wspierających
MŚP.

1.25 Uznaje znaczenie łączenia MŚP z inicjatywami badaw-
czymi i technologicznymi oraz trudności napotykane przez
MŚP przy pozyskiwaniu i wykorzystywaniu badań naukowych,
innowacji i własności intelektualnej, lecz wzywa do przyjęcia
różnicowanego podejścia do mniejszych i nietechnologicznych
MŚP pod względem wspierania pomyślnej adaptacji nowych
pomysłów.

1.26 Popiera inicjatywy współpracy między instytucjami
lokalnymi i regionalnymi, przedsiębiorstwami i ich stowarzy-
szeniami, szkołami wyższymi, uniwersytetami i ośrodkami
badawczymi, jako instrumenty przemysłowej polityki teryto-
rialnej, poprzez utworzenie sieci wsparcia dla MŚP w celu
pokonania barier hamujących konkurencyjność, poprawy
kształcenia i wykorzystania innowacji.

1.27 Popiera proponowaną reformę zasad pomocy
publicznej w celu przejęcia części ryzyka MŚP, uproszczenia
procedur oraz przyjmowania bardziej elastycznego podejścia
do wsparcia dla MŚP.

1.28 Odnotowuje znaczenie, jakie może odegrać siódmy
program ramowy na rzecz badań i rozwoju przy wspieraniu
działalności badawczej MŚP, lecz wzywa do położenia więk-
szego nacisku na innowacje, rozwój i transfer technologii do
małych przedsiębiorstw, ze względu na ograniczony potencjał
badawczy większości z nich.

1.29 Sugeruje, by wzmocnić programy promujące stowa-
rzyszanie się małych i średnich przedsiębiorstw, jak też środki
ułatwiające powstawanie takich sieci. W szczególności wspie-

ranie sieci tzw. aniołów biznesu mogłoby być nadzwyczaj przy-
datne dla rozwiązywania problemów MŚP w dostępie do alter-
natywnych źródeł finansowania.

Wzmocnienie dialogu i konsultacji z zainteresowanymi MŚP

1.30 Uznaje potrzebę uwzględnienia obaw MŚP we
wczesnym stadium przygotowywania prawodawstwa UE oraz
w procesie standaryzacji, lecz wzywa do bardziej konkretnych
mechanizmów i działań, dzięki którym osiągnięta zostanie
poprawa w konsultacjach z zainteresowanymi podmiotami po
stronie MŚP.

1.31 Odnotowuje utworzenie paneli MŚP jako mecha-
nizmu umożliwiającego szybką konsultację w sprawie wnio-
sków Komisji oraz rozwój komunikacji między MŚP a instytu-
cjami europejskimi, jednakże chciałby zadać kilka pytań na
temat reprezentatywności takich paneli.

1.32 Podkreśla znaczenie konsultacji z podmiotami lokal-
nymi i regionalnymi oraz wzywa do objaśnienia sposobu, w
jaki Komisja zamierza tego dokonać, oraz wyjaśnienia, czy
Komisja Europejska będzie zachęcać do bardziej zdecentralizo-
wanego podejścia w dziedzinie wsparcia dla MŚP.

1.33 Podkreśla wyjątkową funkcję, jaką pełnią władze
lokalne i regionalne jako kluczowe organy wdrożeniowe, lecz
również jako partnerzy w komunikacji ze stronami zaintereso-
wanymi oraz w promocji przedsiębiorczości.

2. Zalecenia Komitetu Regionów

2.1 Wzywa państwa członkowskie do konsultacji z samo-
rządami lokalnymi i regionalnymi w sprawie krajowych
programów reform i zadbania o to, aby programy te były
źródłem konkretnych działań wspierających tworzenie i rozwój
MŚP oraz wzywa do jasnej i wyraźnej oceny korzyści
płynących dla MŚP z realizacji krajowych programów reform
przez państwa członkowskie.

2.2 Proponuje, by w ramach bieżącej analizy strategii
lizbońskiej i krajowych programów reform określić w celu
sporządzenia przewodnika dobrych praktyk środki zastoso-
wane na szczeblu lokalnym i regionalnym z myślą o wspie-
raniu rozwoju MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem klastrów
przedsiębiorstw i sieci małych firm.

2.3 Wzywa Komisję Europejską do wyraźniejszego uznania
roli, jaką władze lokalne i regionalne mogą odegrać we wspie-
raniu MŚP, tworzeniu otoczenia umożliwiającego ich rozwój i
dalsze przetrwanie w drodze ich przeniesienia, a także wystę-
pując w charakterze dużych odbiorców dóbr i usług dostarcza-
nych bądź świadczonych przez MŚP w drodze zamówień
publicznych. W tym względzie wzywa również do skuteczniej-
szej konsultacji inicjatyw w ramach polityki MŚP z organami
lokalnymi i regionalnymi.
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2.4 Zaleca wyznaczenie konkretnych celów i terminów dla
realizacji nowych środków przedstawionych w komunikacie w
celu wsparcia oceny ich realizacji, rozpowszechnienia wzorco-
wych osiągnięć oraz zapewnienia zaangażowania w osiąganiu
wyników.

2.5 Zaleca uwzględnienie w większym stopniu różnorod-
ności MŚP i wzywa do stosowania wsparcia bardziej dostoso-
wanego do potrzeb, takiego jak elastyczne systemy kształcenia
i szkolenia oraz prawodawstwo wrażliwe na te różnorodne
potrzeby. Wzywa do przyjęcia bardziej zróżnicowanego
podejścia w programach wspólnotowych dla mikroprzedsię-
biorstw oraz małych i nietechnologicznych przedsiębiorstw na
rzecz wspierania pomyślnego zastosowania nowych pomysłów.

Wspieranie przedsiębiorczości i umiejętności

2.6 Wzywa Komisję Europejską oraz państwa członkowskie
do współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi, które
opracowały i wdrażają nowatorskie działania na rzecz wspie-
rania przedsiębiorczego potencjału kobiet prowadzących
działalność gospodarczą, młodzieży, mniejszości, imigrantów
oraz osób starszych prowadzących działalność gospodarczą, w
celu ich wykorzystania w przyszłości przy tworzeniu polityki
w tym zakresie oraz zaleca rozważenie przeznaczenia specjal-
nych środków i funduszy dla tych grup.

Lepszy dostęp MŚP do rynków

2.7 Zaleca, by proponowany przez Komisję Europejską
przegląd centrów Euro-Info (EIC) zajął się kwestią dostatecznej
wysokości finansowania tych centrów oraz ich zdolności do
świadczenia w swoich rejonach kompleksowego wsparcia i
doradztwa MŚP w kwestiach procesu internacjonalizacji.

2.8 Wzywa władze lokalne i regionalne do głębszego
rozważenia sposobu, w jaki mogą one lepiej pomóc MŚP w
swoich rejonach i umożliwić im dostęp do możliwości rynko-
wych, zwłaszcza pod względem dostarczania dóbr i świad-
czenia usług w drodze zamówień publicznych.

Ograniczenie biurokracji

2.9 Wzywa do zwiększonych wysiłków na rzecz ograni-
czania oddziaływania prawodawstwa UE na MŚP i dbania o to,
by działania mające na celu standaryzację nie prowadziły do
dalszej biurokratyzacji, negatywnie wpływającej na MŚP, oraz
wzywa do współpracy z przedstawicielami MŚP w celu zapew-
nienia, by przyszłe prawodawstwo nie ograniczało wzrostu i
potencjału innowacyjnego MŚP.

2.10 Zaleca przyznanie pełnomocnikowi ds. MŚP odpo-
wiednich środków, statusu i siły politycznej, pozwalających na
wypełnienie postawionych mu zadań i spełnienie oczekiwań
MŚP.

2.11 Wzywa do lepszej koordynacji polityk i programów
pomocowych dla MŚP poprzez dalszy rozwój modelu
kompleksowej obsługi, obejmującego np. portale e-admini-
stracji i punkty kompleksowej informacji na temat zamówień
publicznych;

2.12 wzywa Komisję Europejską oraz państwa członkow-
skie do rozważenia inicjatyw na rzecz większej spójności i
przewidywalności polityki rozwoju MŚP, jak np. wprowadzenie
dwóch stałych dat w roku, kiedy wszelkie nowe przepisy wcho-
dziłyby w życie, tak aby MŚP były w stanie przewidzieć ich
następstwa i lepiej się na nie przygotować;

Bruksela, 15 czerwca 2006 r.

Przewodniczący

Komitetu Regionów
Michel DELEBARRE
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