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MALÉ A STREDNÉ PODNIKY

Mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP) tvoria 99 % všetkých podnikov v EÚ.
Zabezpečujú dve tretiny pracovných miest v súkromnom sektore a prispievajú viac
ako polovicou k celkovej pridanej hodnote vytvorenej podnikmi v EÚ. Prijali sa
rôzne akčné programy s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť MSP prostredníctvom
výskumu a inovácií a zlepšiť prístup MSP k financovaniu. V stratégiách prijatých na
zabezpečenie lepších rámcových podmienok pre MSP sa tiež zohľadnilo dosiahnutie
uhlíkovej neutrality a digitálna transformácia. Vplyv pandémie COVID-19 a vojny na
Ukrajine navyše podnietil nové úvahy o oživení hospodárstva, obnove a budovaní
odolnosti MSP.

PRÁVNY ZÁKLAD

MSP pôsobia hlavne na vnútroštátnej úrovni, pretože len pomerne málo MSP sa
zapája do cezhraničného podnikania v rámci EÚ. Nezávisle od rozsahu ich činnosti
sú však MSP ovplyvňované právnymi predpismi EÚ v rôznych oblastiach, ako
napríklad zdaňovanie (články 110 až 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)),
hospodárska súťaž (články 101 až 109 ZFEÚ) a obchodné právo (právo usadiť sa –
články 49 až 54 ZFEÚ). Vymedzenie Komisie týkajúce sa MSP je uvedené v odporúčaní
2003/361/ES.

CIELE

Mikropodniky, malé a stredné podniky tvoria 99 % všetkých podnikov v EÚ.
Zamestnávajú približne 100 miliónov ľudí a sú tak významným zdrojom
podnikateľského ducha a inovácií, ktoré sú kľúčové pre konkurencieschopnosť
podnikov EÚ. Cieľom politiky EÚ v oblasti MSP je zabezpečiť, aby politiky a opatrenia
Únie mali priaznivý vplyv na malé podniky, a prispieť k tomu, aby sa z Európy stalo
atraktívnejšie miesto pre zakladanie podnikov a samotné podnikanie.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Iniciatíva Small Business Act (SBA)
Komplexnú a obsiahlu iniciatívu v súvislosti s MSP predložila Komisia v júni 2008
v podobe oznámenia o iniciatíve Small Business Act (SBA). Iniciatíva SBA mala za
cieľ vytvoriť nový rámec politiky, ktorý by integroval existujúce nástroje a ktorý by
vychádzal z Európskej charty pre malé podniky a z dokumentu s názvom Moderná
politika MSP pre rast a zamestnanosť. Namiesto navrhovania plnohodnotného prístupu
Spoločenstva uplatňovala „prístup politického partnerstva s členskými štátmi“. Jej
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cieľom bolo zlepšenie celkového prístupu k podnikaniu v EÚ na základe zásady
„najskôr myslieť v malom“.
1. Inteligentná regulácia
Odstraňovanie zbytočného papierovania a byrokracie je pre Komisiu dôležitou prioritou
v rámci iniciatívy SBA. Lepšie reagovanie verejnej správy na potreby MSP môže
vo veľkej miere prispieť k ich rastu. Pre malé podniky bola mimoriadne užitočná
zmena smernice o oneskorených platbách (vyžadujúca od verejných orgánov, aby
zaplatili do tridsiatich dní, čím MSP získavajú bezpečnostnú záruku), ako aj smernica
o elektronickej fakturácii (ktorou sa elektronické faktúry a papierové faktúry stávajú
rovnocennými). Okrem toho modernizácia politiky EÚ v oblasti verejného obstarávania
znamená, že MSP sú pri verejnom obstarávaní vystavené menšej administratívnej
záťaži a majú lepšie príležitosti predkladať spoločné ponuky. Rovnaký prístup sa
uplatnil s cieľom zjednodušiť povinnosti týkajúce sa finančného výkazníctva a znížiť
administratívnu záťaž pre MSP, a to modernizáciou verejného obstarávania v EÚ
a smernice o účtovníctve (teraz smernica 2013/34/EÚ).
2. Prístup k financovaniu
Finančné trhy často nedokázali poskytnúť MSP finančné prostriedky, ktoré potrebovali.
Určitý pokrok sa dosiahol pri zlepšovaní dostupnosti financovania a úverov pre MSP
prostredníctvom poskytovania pôžičiek, záruk a rizikového kapitálu. Európske finančné
inštitúcie – Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond (EIF) – rozšírili
svoje činnosti zamerané na MSP.
Iniciatíva SBA označila prístup k financovaniu za druhý najväčší problém, ktorý musia
jednotlivé MSP riešiť. V novembri 2011 preto Komisia navrhla akčný plán na zlepšenie
prístupu k financovaniu pre MSP. Plán okrem iného zahŕňal politické iniciatívy na
uľahčenie prístupu MSP na trhy s rizikovým kapitálom. Komisia monitoruje vývoj
v oblasti prístupu MSP k financovaniu prostredníctvom spoločného prieskumu Komisie/
Európskej centrálnej banky o prístupe podnikov k financovaniu (SAFE).
3. MSP na jednotnom trhu
Iniciatíva SBA a oznámenia Komisie s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu
– Pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo a Akt o jednotnom
trhu II zdôraznili potrebu neprestajného zlepšovania rámcových podmienok pre podniky
na jednotnom trhu. Existujú alebo sa plánujú rôzne iniciatívy a opatrenia s cieľom
uľahčiť zakladanie a fungovanie MSP na vnútornom trhu. MSP boli udelené výnimky
v mnohých oblastiach, napríklad v rámci pravidiel hospodárskej súťaže, zdaňovania
a obchodného práva.
4. Politika hospodárskej súťaže
Politika EÚ v oblasti štátnej pomoci je voči MSP dlhodobo priaznivá, pretože
EÚ si uvedomovala osobitné ťažkosti, s ktorými podniky zápasia z dôvodu svojej
veľkosti. V roku 2014 Komisia prijala revidované všeobecné nariadenie o skupinových
výnimkách (GBER) pre opatrenia štátnej pomoci (nariadenie (EÚ) č. 651/2014).
Jedným z prvkov modernizácie štátnej pomoci (MŠP) bola zvýšená flexibilita pre
členské štáty pri poskytovaní štátnej pomoci MSP bez predchádzajúceho oznámenia
a schválenia Komisiou za predpokladu, že boli splnené určité podmienky. Na
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základe tohto nariadenia mohli MSP dostávať podporu z verejných zdrojov do výšky
7,5 milióna EUR.
B. Siete EÚ pre MSP
Medzi siete zamerané na MSP patria predovšetkým všeobecné podporné služby pre
MSP v EÚ, napríklad Podniková európska sieť, SOLVIT, Vaša Európa – podnikanie,
MSP a životné prostredie a Nakladanie s chemickými látkami: národné asistenčné
pracoviská pre nariadenie REACH. Ďalej je to podpora inovácií a výskumu, kam patria
linka pomoci v oblasti práv duševného vlastníctva IPR Help Desk, portál pre MSP SME
Techweb, európska sieť podnikateľských a inovačných centier (BIC) (EBN), Európska
sieť pre inováciu na pracovisku a iniciatíva Gate2Growth.
C. MSP a výskum
Výskum a inovácie sú mimoriadne dôležité pre trvalý úspech a rast MSP v EÚ.
Program Horizont 2020 na roky 2014 – 2020 sa zameriaval na vytvorenie lepšieho
a komplexnejšieho podporného prostredia pre výskumné a inovačné činnosti MSP
vrátane podstatného zjednodušenia prostredníctvom jednotného súboru pravidiel.
Súčasťou tohto prístupu bola motivácia MSP, aby sa zúčastňovali prostredníctvom
nového osobitného nástroja pre MSP, a to s cieľom zaplniť medzery vo financovaní
vysokorizikového výskumu a inovácií v počiatočnej fáze.
Európsky dvor audítorov pri preskúmaní v roku 2020[1] zistil, že hoci nástroj MSP
poskytoval týmto podnikom účinnú podporu pri rozvoji ich inovačných projektov, vyskytli
sa určité problémy pri realizácii, napríklad pokiaľ ide o regionálne pokrytie a neskoré
zavedenie kritéria nefinancovateľnosti.
Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP bolo navyše jedným z 11 tematických cieľov
politiky súdržnosti na obdobie 2014 až 2020. Ďalšie investície pre MSP sa realizovali
aj v rámci iných tematických cieľov, najmä v rámci cieľov v oblasti výskumu a inovácií,
nízkouhlíkových technológií a informačných a komunikačných technológií.
Horizont Európa, program EÚ na financovanie výskumu a inovácií, ktorý trvá do
roku 2027, obsahuje nový prvok, ktorý jeho predchodca nemal – Európsku radu pre
inovácie s rozpočtom 10,1 miliardy EUR na podporu prelomových inovácií počas
celého životného cyklu od ranej fázy výskumu až po financovanie a rozširovanie
startupov a MSP.
D. Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME)
Dňa 11. decembra 2013 bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1287/2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov
a malých a stredných podnikov (COSME) na roky 2014 – 2020. S rozpočtom
2,3 miliardy EUR na roky 2014 – 2020 program COSME sledoval tieto všeobecné ciele:
— zlepšiť prístup MSP k financovaniu vo forme vlastného kapitálu a dlhu: nástroj

na financovanie vlastného kapitálu pre investície vo fáze rastu, ako aj nástroj
na poskytovanie záruk za úvery umožňovali MSP prístup k priamym alebo iným
dohodám o rozdelení rizika s finančnými sprostredkovateľmi na účely krytia

[1]Európsky dvor audítorov (2020), osobitná správa s názvom Nástroj pre MSP v praxi: účinný a inovačný program, ktorý stojí
pred výzvami, s. 17.
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úverov; suma 1,3 miliardy EUR z rozpočtu COSME bola vyčlenená na finančné
nástroje,

— zlepšiť prístup na trhy v rámci Únie a celosvetovo: služby podpory podnikov
orientované na rast sa poskytovali prostredníctvom siete Enterprise Europe
Network s cieľom uľahčiť rozšírenie činnosti v rámci jednotného trhu, ako aj mimo
EÚ,

— podporovať podnikavosť: činnosti zahŕňali rozvoj podnikateľských zručností
a prístupov, najmä medzi novými podnikateľmi, mladými ľuďmi a ženami.

E. Najnovšie iniciatívy
Oznámenia Komisie z 10. marca 2020 s názvom Nová priemyselná stratégia pre
Európu a Stratégia pre udržateľnú a digitálnu Európu pre MSP obsahovali návrhy
na pomoc MSP pri podnikaní, rozširovaní a expanzii. Parlament zareagoval na vplyv
pandémie COVID-19 na priemyselné dodávateľské reťazce a MSP tým, že v apríli 2020
prijal uznesenie o koordinovanom postupe EÚ na podporu opatrení na hospodársku
obnovu. Poslanci EP 25. novembra 2020 prijali uznesenie, v ktorom vyzvali Európsku
komisiu, aby predložila revidovanú priemyselnú stratégiu.
Vzhľadom na mimoriadne silný škodlivý vplyv inflácie na MSP a neistotu spôsobenú
prudkým nárastom nákladov na energie a suroviny predsedníčka Komisie Ursula von
der Leyen oznámila vo svojom prejave o stave Európskej únie v septembri 2022
pripravovaný „balík pomoci pre MSP“. K základným prvkom balíka patrí prijatie
jednotného súboru daňových pravidiel pre podnikanie v Európe (BEFIT) s cieľom
znížiť administratívnu záťaž a posilnenie smernice o oneskorených platbách s cieľom
zmierniť riziká pre likviditu MSP, čo im pomôže vyplácať mzdu zamestnancom
a realizovať udržateľné investície. Komisár Breton okrem toho zdôraznil potrebu využiť
silu digitálnych nástrojov a údajov v prospech MSP a, čo je dôležité, uľahčiť im prístup
k zručnostiam a financiám vrátane budúceho Európskeho fondu suverenity.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament už v roku 1983 vyhlásil Rok malých a stredných podnikov a remesiel a začal
niekoľko iniciatív na podporu ich rozvoja. Odvtedy Parlament nepretržite dokazoval
svoj záväzok podporovať rozvoj európskych MSP. Napríklad:
— v júni 2010 prijal Parlament uznesenie o inovačnej politike Spoločenstva

v meniacom sa svete. V tomto uznesení sa zdôrazňuje potreba vytvoriť podmienky,
v rámci ktorých by bol rizikový kapitál rýchlejšie dostupný pre MSP. Požaduje sa
vytvorenie nástrojov na financovanie MSP, ako sú mikroúvery, rizikový kapitál pre
ľudí, ktorí chcú investovať do inovatívnych podnikov, a tzv. podnikateľskí anjeli
na sponzorovanie podnikateľských projektov mladých výskumníkov. Parlament
tiež žiada členské štáty a Komisiu, aby vytvorili daňové, finančné, podnikateľské
a administratívne stimuly na investície,

— v máji 2011 prijal Parlament uznesenie o preskúmaní iniciatívy „Small Business
Act“. V tomto uznesení zdôrazňuje obavy, že test vplyvov na MSP nebol
náležite a dôsledne uplatnený vo všetkých nových legislatívnych návrhoch, najmä
na vnútroštátnej úrovni. Okrem toho varuje členské štáty pred stratégiou tzv.
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pozlacovania ukladaním požiadaviek nad rámec právnych predpisov EÚ pri
transpozícii smerníc do vnútroštátneho práva,

— v októbri 2012 prijal Parlament uznesenie o malých a stredných podnikoch (MSP):
konkurencieschopnosť a príležitosti na podnikanie. V tomto uznesení upozorňuje
na viaceré oblasti, ku ktorým patrí zníženie administratívnej záťaže, podpora
konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných miest, zakladanie začínajúcich
podnikov a prístup k informáciám a financovaniu,

— v januári 2014 prijal Parlament uznesenie o reindustrializácii Európy s cieľom
podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť, v ktorom zdôraznil význam MSP
v hospodárstve EÚ a vyzval na špecifickú podporu a pomoc pre MSP,

— v septembri 2016 prijal Parlament uznesenie o prístupe MSP k financovaniu
a zvýšení rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov,

— v júli 2017 prijal Parlament uznesenie o budovaní ambicióznej priemyselnej
stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe,

— vo februári 2019 prijal Parlament uznesenie o komplexnej európskej priemyselnej
politike v oblasti umelej inteligencie a robotiky,

— 17. apríla 2020 prijal Parlament uznesenie o koordinovanom postupe EÚ v boji
proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom,

— 18. júna 2020 prijal Parlament rozhodnutie o zriadení, pôsobnosti, počte členov
a dobe trvania osobitného výboru pre umelú inteligenciu v digitálnom veku,

— 25. novembra 2020 prijal Parlament uznesenie o novej priemyselnej stratégii pre
Európu.

Kristi Polluveer
09/2022
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