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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Globalizace, finanční krize a digitalizace těžce zasáhly v posledních letech evropský průmysl 
a podniky, zejména malé a střední podniky. Výzvy a příležitosti mezi podniky jsou stále 
složitější a nutnost inovací exponenciálně roste. V této souvislosti se objevuje požadavek na 
vytvoření udržitelných opatření na úrovni Společenství, která podnítí podnikání, podpoří 
technologickou a organizační transformaci, přístup k úvěrům a k finanční podpoře. Jako nikdy 
dříve je nyní naléhavě nutné podporovat ekosystém, v němž se rodí inovační činnosti, jež 
mohou vytvořit nové ekonomiky a stát se konkurenty na stále globalizovanějším trhu. 
Vytvoření ekosystému je možné pouze v případě, že se řídí logikou sítě, do níž instituce 
systematicky vloží vlastní kompetence a vlastní možnosti, které pomohou vytvořit řetězec 
specializovaný na podporu samostatného podnikání.

Kromě toho je žádoucí vybrat vhodné podnikatelské nápady, vytvořit společně s budoucími 
podnikateli hlavní linii s cílem proniknout na nové trhy a podpořit územní ekosystém za 
účelem rozběhu podnikání na základě účelově strukturovaného vzdělávání a poradenství 
s vysoce výkonnou politikou technické pomoci.

Z tohoto důvodu zpravodajka vítá prodloužení stávajícího programu COSME do dalšího 
víceletého rámce. Evropský parlament a zejména Výbor ITRE plně podporuje opatření na 
podporu malých a středních podniků v EU a napomáhá k větší konkurenceschopnosti tím, že 
odstraňuje překážky přístupu na trh a dostupnosti financování. V tomto ohledu se ukázalo, že 
program COSME je zdařilou iniciativou EU, která se mezi malými a středními podniky těší 
velkému uznání (jak potvrdilo posouzení dopadu provedené Komisí). Proto je zpravodajka 
rozčarovaná rozhodnutím Komise sjednotit velmi rozdílné programy pod jednu střechu 
(přestože chápe důvody koncentrace programů), neboť toto rozhodnutí výrazně snižuje 
viditelnost programu COSME a druhy činností, které lze financovat, oproti stávajícím 
právním předpisům.

Proto jsou předloženy různé pozměňovací návrhy k nařízení, jejichž účelem je zaplnit 
stávající mezery mezi platným nařízením a navrhovaným nařízením a posílit „váhu“ 
a hodnotu nového návrhu programu COSME, například:

• zvýraznit značku COSME jako takovou a vhodně na ni odkazovat, je-li to relevantní;
• rozvíjet různé druhy činností týkajících se malých a středních podniků, které budou 
financovány;
• pro malé a střední podniky opětovně zavést koncept udržitelnosti;
• podpořit rozvoj podnikových sítí, mimo jiné proto, aby mikropodniky mohly soutěžit na 
trhu;
• věnovat zvláštní pozornost určitým skupinám, jako jsou mladí podnikatelé a ženy, u nichž 
je zřejmé, že potřebují další podporu, aby mohly rozvíjet podnikatelskou kulturu;
• poskytovat podporu určitým odvětvovým činnostem v oblastech, pro něž je typický vysoký 
podíl malých a středních podniků a velkou měrou přispívají k unijnímu HDP, jako je cestovní 
ruch;
• navýšit rozpočet programu, jak je stanoveno v usnesení Parlamentu ze dne 30. května 2018 
nazvaném „Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje“, a zavést určité 
rozpočtové limity na správní výdaje;
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• rozvíjet úlohu sítě Enterprise Europe jako podpůrné služby pro podniky jako jediné 
kontaktní místo a zavádět zároveň určité ukazatele a minimální standardy pro síť.

Zpravodajka chce využít novinku, kterou představuje pluralismus podnikatelského prostředí 
tvořeného dnes nejrůznějšími formami podniku, od těch, které jsou orientovány čistě tržně, až 
po neziskové organizace. Zpravodajka chce proto zahrnout mezi příjemce programu podniky 
v oblasti sociální ekonomiky, které mají jasně definovanou podobu a patří do kategorie 
malých a středních podniků, ale díky své povaze nejsou schopny obnovit ekonomické 
a obchodní modely v nových originálních podobách. Tyto podniky prokázaly vysokou 
odolnost oproti tradičním podnikům díky tomu, že jsou zakořeněny ve svém teritoriu 
a upřednostňují zaměstnanecký aspekt. Proto je důležité podporovat nové podnikatelské 
modely, například workers buyout (nákup společnosti ze strany zaměstnanců podniku 
samotného), a proto dnes podniky sociální ekonomiky přicházejí s novou vizí síťové 
ekonomiky.

Kromě toho je třeba zdůraznit nutnost zařadit mezi příjemce opatření malé místní podniky 
poskytující veřejné služby, které splňují kritéria, aby mohly být považovány za malé a střední 
podniky, a plní důležité úkoly pro místní komunity.

Zpravodajka je přesvědčena, že pokud jde o malé a střední podniky, je třeba zlepšit 
srozumitelnost a dostupnost právních předpisů, a proto jsou předkládány různé pozměňovací 
návrhy, jejichž cílem je vysvětlovat postup, který používá Evropská komise pro přidělování 
grantů v souladu s finančním nařízením.

Přestože návrh řeší podmínky, za nichž mohou malé a střední podniky z třetích zemí získat 
přístup k programu, zpravodajka si přeje, aby hlavním cílem byly podniky se sídlem v EU. 
Program by navíc měl brát v úvahu kroky na pomoc malým a středním podnikům se sídlem
v EU, aby se dostaly na trhy třetích zemí.

Seznam ukazatelů navrhovaných pro měření účinnosti programu je příliš mlhavý a přinesl by 
jen málo informací o účinnosti programu COSME. Zpravodajka si přeje, aby byly zavedeny 
jiné ukazatele, které by měly význam, aniž by s sebou však nesly přílišnou byrokracii.

Zpravodajka chce nakonec zdůraznit nezbytnost doplňkovosti s jinými platnými opatřeními 
na podporu malých a středních podniků, zejména s programem InvestEU, který zahrnuje 
finanční nástroje dostupné malým a středním podnikům, které jsou v současné době zahrnuty 
do programu COSME, a s nástrojem pro malé a střední podniky (nástroj pro malé a střední 
podniky programu Horizont pro výzkum) v pilíři pro průmysl a inovace.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Vnitřní trh je základním kamenem 
Unie. Od svého vzniku je významným 
prvkem přispívajícím k růstu, 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. 
Vytváří nové příležitosti a úspory 
z rozsahu pro evropské podniky, zejména 
mikropodniky a malé a střední podniky, 
a posiluje konkurenceschopnost průmyslu. 
Vnitřní trh přispěl k tvorbě pracovních míst 
a nabídl spotřebitelům větší výběr za nižší 
ceny. Nadále je hnací silou pro budování 
silnějšího, vyváženějšího 
a spravedlivějšího hospodářství. Je jedním 
z velkých úspěchů EU a nejlepším 
přínosem Unie v čím dál globalizovanějším 
světě.

(1) Vnitřní trh je základním kamenem 
Unie. Od svého vzniku je významným 
prvkem přispívajícím k růstu, 
hospodářskému rozvoji, prosperitě, 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. 
Vytváří nové příležitosti a úspory 
z rozsahu pro evropské podniky, zejména 
mikropodniky a malé a střední podniky, 
klastry, podnikové sítě a konsorcia 
podniků, a posiluje konkurenceschopnost 
průmyslu, a jeho cílem je rovněž vytvářet 
a posilovat hodnotový řetězec, v němž jsou 
podniky zapojeny do všech aspektů 
procesu. Vnitřní trh přispěl k tvorbě 
pracovních míst a nabídl spotřebitelům 
větší výběr za nižší ceny. Nadále je hnací 
silou pro zajištění ekonomického růstu 
a pro budování udržitelného, silnějšího, 
vyváženějšího, transparentního, 
začleňujícího a spravedlivějšího 
hospodářství. Je jedním z velkých úspěchů 
EU a nejlepším přínosem Unie v čím dál 
globalizovanějším světě a klíčovým 
prvkem při pokračování v přechodu k 
hospodářství, které je udržitelné a účinně 
využívá zdroje a energie.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Vnitřní trh se musí neustále 
přizpůsobovat rychle se měnícímu 
prostředí digitální revoluce a globalizace. 
Nová éra digitálních inovací nadále 
poskytuje příležitosti podnikům 
a jednotlivcům, vytváří nové výrobky
a obchodní modely, ale zároveň 
představuje výzvu pro regulaci 
a prosazování práva.

(2) Vnitřní trh se musí neustále 
přizpůsobovat rychle se měnícímu 
prostředí digitální revoluce, zmírňování 
dopadu změny klimatu a globalizace. 
Nová éra digitálních inovací a nových 
modelů obchodní spolupráce nadále 
poskytuje příležitosti podnikům, 
zaměstnancům a jednotlivcům, vytváří 
nové produkty, služby a obchodní modely, 
které jsou udržitelné a účinnější z 
hlediska využití zdrojů a energie, ale 
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zároveň představuje příležitost a výzvu pro 
pracovní sílu, konkurenceschopnost 
podniků a pro regulaci a prosazování 
práva.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na cestě k řádnému fungování 
vnitřního trhu však stále stojí překážky a 
nové překážky vznikají. Přijetí pravidel je 
pouze prvním krokem, ale zajistit, aby 
fungovala, je stejně tak důležité. Je to
vlastně otázka důvěry občanů v Unii, v její 
schopnost dosahovat výsledků a vytvářet 
pracovní místa, přispívat k růstu
a současně chránit veřejný zájem.

(4) Na cestě k řádnému fungování 
vnitřního trhu však stále stojí překážky a 
nové překážky vznikají. Přijetí pravidel je 
pouze prvním krokem, ale zajistit, aby 
fungovala, je stejně tak důležité. Toto 
zajištění vlastně znamená vytvoření 
dobrých podmínek pro dosažení důvěry 
občanů v Unii, v její schopnost dosahovat 
výsledků, vytvářet kvalitní pracovní místa
a udržitelný růst a současně chránit 
veřejný zájem.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V současné době existuje několik 
programů pro akce Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti podniků, včetně 
malých a středních podniků, ochrany 
spotřebitelů a koncových uživatelů 
finančních služeb, tvorby politik týkajících 
se finančních služeb a potravinového 
řetězce. Některé další činnosti jsou 
financovány přímo v rámci rozpočtových 
položek pro vnitřní trh. Je nutné 
zjednodušit součinnost mezi různými 
opatřeními, využívat jich a stanovit 
flexibilnější a agilnější rámec pro 
financování činností, jejichž cílem je 
dosáhnout řádného fungování vnitřního 
trhu nákladově nejefektivnějším 

(5) V současné době existuje několik 
programů pro akce Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti podniků, včetně 
malých a středních podniků, ochrany 
spotřebitelů a koncových uživatelů 
finančních služeb, tvorby politik týkajících 
se finančních služeb a potravinového 
řetězce. Některé další činnosti jsou 
financovány přímo v rámci rozpočtových 
položek pro vnitřní trh. Je nutné 
zjednodušit součinnost a doplňkovost mezi 
různými opatřeními, využívat jich, vytvářet 
přidanou hodnotu prostřednictvím 
zlepšování adicionality a stanovit 
flexibilnější a agilnější rámec pro 
financování činností, jejichž cílem je 



AD\1166549CS.docx 7/46 PE627.879v02-00

CS

způsobem. Je proto nezbytné zavést nový 
program, který by spojoval činnosti 
financované v rámci jiných uvedených 
programů a jiných příslušných 
rozpočtových položek. Program by měl 
zahrnovat také nové iniciativy, jejichž 
cílem je zlepšit fungování vnitřního trhu.

dosáhnout řádného fungování vnitřního 
trhu způsobem, který je účinný, vstřícný 
vůči spotřebitelům a jenž zohledňuje 
environmentální a sociální faktory a 
faktory. Je proto nezbytné zavést nový 
program, který by spojoval činnosti 
financované v rámci jiných uvedených 
programů a jiných příslušných 
rozpočtových položek. Program by měl 
zahrnovat také nové iniciativy, jejichž 
cílem je zlepšit fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Program by také měl brát v úvahu 
unijní přidanou hodnotu různých zásahů, 
jejich účinnost a výsledky, a měly by být 
zachovány a zlepšeny osvědčené postupy. 
Měl by zahrnovat i nové iniciativy, jejichž 
cílem je zlepšit fungování celého trhu, 
posílit místní hospodářský rozvoj 
a zasahovat tam, kde je riziko selhání trhu 
velmi vysoké.

Odůvodnění

V souvislosti s tímto programem by měly být zváženy nové iniciativy v oblasti ekonomického 
rozvoje.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je proto vhodné zavést program pro 
vnitřní trh, konkurenceschopnost podniků, 
včetně mikropodniků a malých a středních
podniků, a evropskou statistiku (dále jen 
„program“). Program by měl být zaveden 

(7) Je proto vhodné zavést program pro 
vnitřní trh, konkurenceschopnost a 
udržitelnost podniků, se zvláštní 
pozorností věnovanou 
mikropodnikům, malým a středním 
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na dobu trvání sedmi let od roku 2021 
do roku 2027.

podnikům, klastrům, podnikovým sítím, 
konsorciím podniků, a evropské statistice 
(dále jen „program“). Program by měl být 
zaveden na dobu trvání sedmi let od roku 
2021 do roku 2027.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Program by měl podporovat tvorbu, 
provádění a prosazování právních předpisů 
Unie, které jsou základem pro řádné 
fungování vnitřního trhu. Dále by měl 
podporovat vytváření vhodných podmínek 
k posílení postavení všech subjektů na 
vnitřním trhu: podniků, občanů včetně 
spotřebitelů, občanské společnosti 
a veřejných orgánů. Za tímto účelem by 
měl usilovat o zajištění 
konkurenceschopnosti podniků, a zejména 
malých a středních podniků, ale také 
podporovat prosazování pravidel týkajících 
se ochrany a bezpečnosti spotřebitele 
a zvyšování informovanosti podniků 
a jednotlivců tím, že jim poskytne správné 
nástroje, poznatky a kompetence, aby 
mohli činit informovaná rozhodnutí 
a posilovat svou účast na tvorbě politik 
Unie. Program by měl dále posílit 
regulační a správní spolupráci, zejména 
výměnou osvědčených postupů, 
budováním znalostních a kompetenčních 
základen, včetně využívání strategického 
zadávání veřejných zakázek. Program by 
měl rovněž usilovat o podporu tvorby 
vysoce kvalitních mezinárodních norem, 
které jsou základem pro provádění 
právních předpisů Unie. To také zahrnuje 
stanovení norem v oblasti účetního 
výkaznictví a auditu, čímž se přispěje 
k transparentnosti a dobrému fungování 
kapitálových trhů Unie a ke zvýšení 
ochrany investorů. Program by měl 
podporovat tvorbu pravidel a stanovování 

(8) Program by měl podporovat tvorbu, 
provádění a prosazování právních předpisů 
Unie, které jsou základem pro řádné 
fungování a zlepšení vnitřního trhu. Dále 
by měl podporovat vytváření vhodných 
podmínek k posílení postavení všech 
subjektů na vnitřním trhu: podniků, občanů 
včetně spotřebitelů, občanské společnosti 
a veřejných orgánů v návaznosti na úspěch 
stávajícího Programu pro 
konkurenceschopnost podniků a malých a 
středních podniků (COSME). Za tímto 
účelem by měl usilovat o zajištění 
konkurenceschopnosti podniků, a zejména 
malých a středních podniků, ale také 
podporovat tvorbu pracovních míst, místní 
ekonomický rozvoj a prosazování pravidel 
týkajících se vysoké míry ochrany 
a bezpečnosti spotřebitele, jakož i 
environmentálních norem a zvyšování 
informovanosti podniků a jednotlivců tím, 
že jim poskytne správné informace, 
nástroje, odbornou přípravu, poznatky 
a kompetence, aby mohli činit informovaná 
rozhodnutí a posilovat svou účast na tvorbě 
politik Unie. Program by měl dále posílit 
regulační a správní spolupráci, zejména 
výměnou osvědčených postupů, 
budováním znalostních a kompetenčních 
základen, včetně využívání strategického 
zadávání veřejných zakázek a podpory 
center digitálních znalostí. Program by 
měl rovněž usilovat o podporu tvorby 
vysoce kvalitních mezinárodních norem, 
které jsou základem pro provádění 
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norem také tím, že zajistí co nejširší 
zapojení zúčastněných stran. Cílem 
programu by měla být též podpora 
provádění a prosazování právních předpisů 
Unie, které stanoví vysokou úroveň zdraví 
lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci 
a zlepšování životních podmínek zvířat.

právních předpisů Unie. To také zahrnuje 
stanovení norem v oblasti účetního 
výkaznictví a auditu, čímž se přispěje 
k transparentnosti a dobrému fungování 
kapitálových trhů Unie a ke zvýšení 
ochrany investorů. Program by měl 
podporovat tvorbu pravidel a stanovování 
norem také tím, že zajistí co nejširší 
zapojení zúčastněných stran. Cílem 
programu by měla být též podpora 
provádění a prosazování právních předpisů 
Unie, které stanoví vysokou úroveň zdraví 
lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci 
a zlepšování životních podmínek zvířat.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Sloučení stávajících programů by 
nemělo vést k nižší jasnosti a 
transparentnosti. Evropská komise by se 
spolu s členskými státy měla snažit 
poskytovat přesné a včasné informace o 
programech a zvýšit informovanost mezi 
potenciálními příjemci.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Moderní vnitřní trh podporuje 
hospodářskou soutěž a je přínosem pro 
spotřebitele, podniky i zaměstnance. Lepší 
využití neustále se vyvíjejícího vnitřního 
trhu služeb by mělo pomoci evropským 
podnikům vytvářet pracovní místa 
a přispívat k růstu přes hranice, poskytnout 
širší výběr služeb za lepší ceny a zachovat 
vysoké standardy pro spotřebitele 
a pracovníky. Za tímto účelem by měl 

(9) Moderní vnitřní trh podporuje 
vysoce kvalitní služby ve prospěch 
spotřebitelů a podniků, jakož i pracovních 
podmínek zaměstanců. Vytváří příznivé 
prostředí pro tvorbu pracovních míst 
a zajišťuje lepší fungování vysoce 
kvalitních služeb obecného 
hospodářského zájmu. Lepší využití 
neustále se vyvíjejícího vnitřního trhu 
služeb by mělo pomoci evropským 
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program pomoci odstranit zbývající 
překážky a zajistit regulační rámec, který 
dokáže zohlednit nové inovativní obchodní 
modely.

podnikům vytvářet kvalitní pracovní místa 
a přispívat k růstu přes hranice, poskytnout 
širší výběr služeb za lepší ceny a zachovat 
vysoké standardy pro spotřebitele 
a pracovníky. Za tímto účelem by měl 
program pomoci odstranit zbývající 
překážky a zajistit regulační rámec, který 
dokáže zohlednit nové inovativní obchodní 
modely, které jsou v souladu s vysokou 
úrovní sociální ochrany, a to i pro 
podnikatele.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Nové výzvy v oblasti regulace 
a prosazování právních předpisů souvisejí 
s rychle se měnícím prostředím digitální 
revoluce, pokud jde například o otázky 
kybernetické bezpečnosti, internetu věcí 
nebo umělé inteligence. V případě škody 
mají přísná pravidla v oblasti bezpečnosti 
výrobků a odpovědnosti stěžejní úlohu, 
neboť zajistí následná politická opatření, 
která evropským občanům – včetně 
spotřebitelů a podniků – umožní, aby 
výhod uvedených pravidel využívali. 
Program by měl tudíž přispět k rychlému 
přizpůsobení a prosazování režimu Unie 
upravujícímu odpovědnost za výrobky, 
který podporuje inovace.

(11) Nové výzvy v oblasti regulace 
a prosazování právních předpisů souvisejí 
s rychle se měnícím prostředím digitální 
revoluce, pokud jde například o otázky 
kybernetické bezpečnosti, ochrany 
soukromí a osobních údajů, internetu věcí 
nebo umělé inteligence a souvisejících 
etických norem. Tato složitá výzva, která 
má technologický, kulturní, organizační 
a sociální rozměr, by se měla řešit 
s podporou všech dotčených odvětví 
a subjektů. V případě škody mají přísná 
pravidla v oblasti bezpečnosti výrobků a 
odpovědnosti stěžejní úlohu, neboť zajistí 
následná politická opatření, která 
evropským občanům – včetně spotřebitelů 
a podniků – umožní, aby měli prospěch z 
těchto pravidel a získali k nim přístup. 
Program by měl tudíž přispět k rychlému 
přizpůsobení a prosazování režimu Unie 
upravujícímu odpovědnost za výrobky, 
který podporuje inovace.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15



AD\1166549CS.docx 11/46 PE627.879v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Veřejné orgány používají zadávání 
veřejných zakázek k tomu, aby zajistily 
účinné vynakládání veřejných prostředků 
a přispěly k inovativnějšímu, 
udržitelnějšímu a konkurenceschopnějšímu 
vnitřnímu trhu podporujícímu začleňování. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/23/EU49, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU50

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/25/EU51 poskytují právní rámec pro 
integraci a účinné fungování trhů 
s veřejnými zakázkami, které představují 
14 % hrubého domácího produktu (HDP) 
Unie, což je v zájmu veřejných orgánů, 
podniků i občanů, včetně spotřebitelů. 
Program by měl tudíž podporovat opatření 
k zajištění širšího uplatnění strategického 
zadávání veřejných zakázek, 
profesionalizace veřejných kupujících, 
lepšího přístupu malých a středních 
podniků na trhy s veřejnými zakázkami, 
větší transparentnosti, integrity a lepších 
údajů, intenzivnější digitální transformace 
zadávání zakázek a prosazování 
společného zadávání veřejných zakázek 
prostřednictvím posílení partnerského 
přístupu s členskými státy, zlepšení 
shromažďování a analyzování údajů, mimo 
jiné prostřednictvím vývoje 
specializovaných nástrojů IT, podpory 
výměny zkušeností a osvědčených postupů, 
poskytování pokynů, uzavírání přínosných 
obchodních dohod, posilování spolupráce 
vnitrostátních orgánů a zahajování 
pilotních projektů.

(15) Veřejné orgány používají zadávání 
veřejných zakázek k tomu, aby zajistily 
účinné vynakládání veřejných prostředků 
a přispěly k inovativnějšímu, 
udržitelnějšímu a konkurenceschopnějšímu 
vnitřnímu trhu podporujícímu začleňování. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/23/EU49, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU50

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/25/EU51 poskytují právní rámec pro 
integraci a účinné fungování trhů 
s veřejnými zakázkami, které představují 
14 % hrubého domácího produktu (HDP) 
Unie, což je v zájmu veřejných orgánů, 
podniků i občanů, včetně spotřebitelů. 
Veřejné orgány mohou prostřednictvím 
své politiky zadávání veřejných zakázek 
vytvářet a podporovat trhy s inovativním 
zbožím a službami. Program by měl tudíž 
podporovat opatření k zajištění širšího 
uplatnění strategického zadávání veřejných 
zakázek se systematickým využíváním 
environmentálních a sociálních kritérií a 
kritérií spravedlivého obchodu při 
zadávání zakázek, profesionalizace 
veřejných kupujících, lepšího přístupu 
malých a středních podniků, podniky 
sociální ekonomiky a sítě obchodních 
organizací na trhy s veřejnými zakázkami, 
větší transparentnosti, integrity a lepších 
údajů, intenzivnější digitální transformace 
zadávání zakázek a prosazování 
společného zadávání veřejných zakázek 
prostřednictvím posílení partnerského 
přístupu s členskými státy, zlepšení 
shromažďování a analyzování údajů, mimo 
jiné prostřednictvím vývoje 
specializovaných nástrojů IT, podpory 
výměny zkušeností a osvědčených postupů, 
poskytování pokynů, uzavírání přínosných 
obchodních dohod, posilování spolupráce 
vnitrostátních orgánů a zahajování 
pilotních projektů.

__________________ __________________
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49 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o 
udělování koncesí (Úř. věst. L 94 
28.3.2014, s. 1).

49 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o 
udělování koncesí (Úř. věst. L 94 
28.3.2014, s. 1).

50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/24/EU ze dne 26. února 2014 
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 65).

50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/24/EU ze dne 26. února 2014 
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 65).

51 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání zakázek subjekty působícími v 
odvětví vodního hospodářství, energetiky, 
dopravy a poštovních služeb a o zrušení 
směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 243).

51 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání zakázek subjekty působícími v 
odvětví vodního hospodářství, energetiky, 
dopravy a poštovních služeb a o zrušení 
směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 243).

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Program by měl podporovat vývoj 
regulačního rámce Unie v oblasti práva 
obchodních společností a správy a řízení 
společností i smluvního práva s cílem 
zajistit podnikům větší efektivitu 
a konkurenceschopnost a zároveň 
poskytnout ochranu zúčastněným stranám 
dotčeným operacemi společností 
a reagovat na nově se objevující politické 
výzvy. Měl by rovněž zajistit náležité 
hodnocení, provádění a prosazování 
příslušného acquis, informovat zúčastněné 
strany, pomáhat jim a podporovat výměnu 
informací v dané oblasti. Program by měl 
dále podporovat iniciativy Komise ve 
prospěch jasného a uzpůsobeného právního 
rámce pro ekonomiku založenou na datech 
a inovace. Uvedené iniciativy jsou 
potřebné pro posílení právní jistoty s 
ohledem na smluvní a mimosmluvní právo, 
zejména s ohledem na odpovědnost a etiku 
v souvislosti s nově vznikajícími 
technologiemi, jako je internet věcí, umělá 

(17) Program by měl podporovat vývoj 
regulačního rámce Unie v oblasti práva 
obchodních společností a správy a řízení 
společností i smluvního práva s cílem 
zajistit podnikům větší efektivitu 
a konkurenceschopnost a zároveň 
poskytnout ochranu zúčastněným stranám 
dotčeným operacemi společností 
a reagovat na nově se objevující politické 
výzvy. Měl by rovněž zajistit náležité 
hodnocení, provádění a prosazování 
příslušného acquis, informovat zúčastněné 
strany, pomáhat jim a podporovat výměnu 
informací v dané oblasti. Program by měl 
dále podporovat iniciativy Komise ve 
prospěch jasného a uzpůsobeného právního 
rámce pro ekonomiku založenou na datech 
a inovace. Uvedené iniciativy jsou 
potřebné pro posílení právní jistoty s 
ohledem na smluvní a mimosmluvní právo, 
zejména s ohledem na odpovědnost a etiku 
v souvislosti s nově vznikajícími 
technologiemi, jako je internet věcí, umělá 
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inteligence, robotika a 3D tisk. Program by 
se měl zaměřit na stimulaci rozvoje 
podnikání založeného na datech, neboť to 
bude rozhodující pro postavení 
hospodářství Unie v celosvětové 
hospodářské soutěži.

inteligence, robotika a 3D tisk. Program by 
se měl zaměřit na stimulaci rozvoje 
podnikání založeného na datech, a to při 
zajištění vysoké úrovně ochrany 
soukromí, neboť to bude rozhodující pro 
postavení hospodářství Unie v celosvětové 
hospodářské soutěži.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Posilování konkurenceschopnosti 
evropských podniků při současném 
zajištění skutečně rovných podmínek 
a otevřeného a konkurenceschopného 
vnitřního trhu má zásadní význam. Malé 
a střední podniky jsou motorem 
evropského hospodářství a tvoří 99 % 
všech podniků v Evropě, poskytují dvě 
třetiny pracovních míst a významně 
přispívají k vytváření nových pracovních 
míst s regionálním a místním rozměrem.

(22) Posilování konkurenceschopnosti a 
udržitelnosti evropských podniků 
při současném zajištění skutečně rovných 
podmínek a otevřeného 
a konkurenceschopného vnitřního trhu má 
zásadní význam. Malé a střední podniky 
jsou motorem evropského hospodářství 
a tvoří 99 % všech podniků v Evropě, 
poskytují dvě třetiny pracovních míst 
a významně přispívají k vytváření nových 
kvalitních pracovních míst ve všech 
odvětvích s regionálním a místním 
rozměrem, a tudíž k sociální soudržnosti.

Malé a střední podniky mají zásadní 
význam při transformaci energetiky 
a přispívají k dosažení cílů Unie v oblasti 
klimatu vyplývajících z Pařížské dohody.  
Program by proto měl posílit jejich 
schopnost rozvíjet vysoce kvalitní 
produkty a služby šetrné k životnímu 
prostředí a podporovat jejich úsilí 
o zvýšení účinného využívání zdrojů 
v souladu se zásadou „energetická 
účinnost v první řadě“. Tím program 
rovněž přispívá ke zlepšení 
konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků v Unii na světovém trhu.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Malé a střední podniky se potýkají 
se stejnými problémy, které v takové míře 
neovlivňují větší firmy, pokud jde o získání 
finančních prostředků, nábor kvalifikované 
pracovní síly, snížení administrativní 
zátěže, zavádění kreativních a inovativních 
řešení, přístup na trhy a podporu činností 
týkajících se internacionalizace. Program 
by se měl na taková selhání trhu adekvátně 
zaměřit, aniž by nepatřičně narušil 
hospodářskou soutěž na vnitřním trhu.

(23) Malé a střední podniky se potýkají 
se stejnými problémy, které v takové míře 
neovlivňují větší firmy, pokud jde o získání 
finančních prostředků, nábor kvalifikované 
pracovní síly, snížení administrativní 
zátěže, zavádění kreativních a inovativních 
řešení, přístup na trhy a podporu činností 
týkajících se internacionalizace. Program 
by se měl na taková selhání trhu adekvátně 
zaměřit, aniž by nepatřičně narušil 
hospodářskou soutěž na vnitřním trhu.
Program by měl zejména vytvořit vhodné 
podmínky pro zavádění technologických 
a organizačních inovací ve výrobních 
procesech a věnovat pozornost 
specifickým formám malých a středních 
podniků, jako jsou mikropodniky, podniky 
zabývající se řemeslnou činností, osoby 
samostatně výdělečně činné, svobodná 
povolání a podniky sociální ekonomiky. 
Pozornost je třeba věnovat rovněž 
potenciálním, novým a mladým 
podnikatelům a podnikatelkám a také 
dalším specifickým cílovým skupinám, 
jako jsou starší lidé, migranti a 
podnikatelé, kteří jsou příslušníky 
sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, například zdravotně 
postiženým.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Program by měl podporovat a 
prosazovat kulturu inovací, rozvíjet 
ekosystém schopný napomáhat zrodu a 
růstu podniků, zejména  mikropodniků a 
inovačních malých a středních podniků 
způsobilých zvládat výzvy stále 
konkurenčnějšího a zrychleného 
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prostředí. Hluboká transformace 
inovačních procesů vyžaduje rozvoj 
modelu otevřené inovace s nárůstem 
výzkumu zaměřeného na spolupráci 
a sdílení znalostí a duševního vlastnictví 
mezi různými organizacemi. Cílem 
programu by tedy měla být podpora 
inovačního procesu, jehož součástí jsou 
nové obchodní modely zaměřené na 
spolupráci a na rozvoj sítí a integraci 
znalostí a zdrojů uvnitř 
interorganizačních komunit.

Odůvodnění

Je důležité rozvíjet ekosystém inovací, který by se mohl stát ekonomickým katalyzátorem. 
Rozvoj ekosystémů inovací, které působí jako ekonomické katalyzátory.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Program by se měl adekvátně 
zaměřit na taková selhání trhu a věnovat 
zvláštní pozornost krokům, které jsou
prospěšné přímo malým a středním 
podnikům a podnikovým sítím, aniž by 
nepatřičně narušil hospodářskou soutěž 
na vnitřním trhu.

Odůvodnění

Program by měl ve všech svých činnostech zohledňovat malé a střední podniky a podnikové 
sítě.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Mnohé z problémů Unie v oblasti (24) Mnohé z problémů Unie v oblasti 
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konkurenceschopnosti souvisejí s tím, že 
malé a střední podniky obtížně získávají 
přístup k financování, protože zápasí s 
prokazováním své úvěruschopnosti a
nemají dostatečné zajištění. Další problémy 
spojené s financováním vyplývají z potřeby 
malých a středních podniků zachovat si 
konkurenceschopnost tím, že se zapojí 
například do činností týkajících se 
digitalizace, internacionalizace a inovací, 
jakož i do zvyšování kvalifikace své 
pracovní síly. Omezený přístup k 
financování má nepříznivý dopad na 
zakládání a růst podniků a míru jejich 
přežití, jakož i na ochotu nových 
podnikatelů převzít životaschopné podniky 
v rámci nástupnictví podniků.

konkurenceschopnosti souvisejí s tím, že 
malé a střední podniky obtížně získávají 
přístup k financování, protože postrádají 
informace, zápasí s prokazováním své 
úvěruschopnosti, nemají dostatečné 
zajištění nebo jednoduše v důsledku 
nízkého povědomí o stávajících 
mechanismech na podporu jejich činností 
na unijní, vnitrostátní či místní úrovni. 
Další problémy spojené s financováním 
vyplývají z menší velikosti mikropodniků 
a z potřeby malých a středních podniků 
zachovat si konkurenceschopnost tím, že se 
zapojí například do činností týkajících se 
digitalizace, internacionalizace a inovací, 
jakož i do zvyšování kvalifikace své 
pracovní síly. Omezený přístup k 
financování má nepříznivý dopad na 
zakládání a růst podniků a míru jejich 
přežití, jakož i na ochotu nových 
podnikatelů převzít životaschopné podniky 
v rámci nástupnictví podniků.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Aby bylo možné tato selhání trhu 
překonat a zajistit, že budou malé a střední 
podniky nadále hrát svou úlohu základů 
konkurenceschopnosti hospodářství Unie, 
je nezbytné jim poskytovat zvláštní 
podporu prostřednictvím dluhových 
a kapitálových nástrojů, které mají být 
stanoveny v rámci specializovaného 
nástroje pro malé a střední podniky fondu 
InvestEU zřízeného nařízením Evropského 
parlamentu a Rady [...]52. Nástroj pro 
úvěrové záruky zavedený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1287/201352 prokazatelně přináší 
přidanou hodnotu a očekává se, že bude 
přínosným minimálně pro 500 000 malých 
a středních podniků. Nástupnický nástroj 
bude zřízen v rámci specializovaného 

(25) Aby bylo možné tato selhání trhu 
překonat a zajistit, že budou malé a střední 
podniky nadále hrát svou úlohu základů 
konkurenceschopnosti hospodářství Unie a 
hybatele udržitelného hospodářství, je 
nezbytné jim poskytovat zvláštní podporu 
prostřednictvím dluhových a kapitálových 
nástrojů, které mají být stanoveny v rámci 
specializovaného nástroje pro malé a 
střední podniky fondu InvestEU zřízeného 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
[...]52. Nástroj pro úvěrové záruky 
zavedený nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1287/201353

prokazatelně přináší přidanou hodnotu 
a očekává se, že bude přínosným 
minimálně pro 500 000 malých a středních 
podniků. Nástupnický nástroj bude zřízen 
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nástroje pro malé a střední podniky fondu 
InvestEU.

v rámci specializovaného nástroje pro malé 
a střední podniky fondu InvestEU. Více 
pozornosti by mělo být věnováno lepší 
komunikaci a veřejným kampaním za 
účelem zvýšení informovanosti 
potencionálních příjemců o dostupnosti 
programu pro malé a střední podniky. Aby 
se zvýšilo povědomí o opatřeních Unie 
na podporu malých a středních podniků, 
měla by opatření, která jsou zcela nebo 
částečně financována z tohoto programu, 
včetně zprostředkovatelů, obsahovat 
evropský symbol (vlajku) spojený s větou, 
která uznává podporu získanou v rámci 
programu COSME.

__________________ __________________

52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final

53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 
2013, kterým se zavádí Program pro 
konkurenceschopnost podniků a malých 
a středních podniků (COSME) (2014–
2020) a zrušuje rozhodnutí 
č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 33).

53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 
2013, kterým se zavádí Program pro 
konkurenceschopnost podniků a malých 
a středních podniků (COSME) (2014–
2020) a zrušuje rozhodnutí 
č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 33).

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Politické cíle tohoto programu 
budou rovněž řešeny prostřednictvím 
finančních nástrojů a rozpočtové záruky 
v rámci specializovaného nástroje pro malé 
a střední podniky fondu InvestEU. 
Finanční podpora by měla být využívána 
k tomu, aby úměrným způsobem řešila 
selhání trhu nebo suboptimální investiční 
situace, a opatření by neměla zdvojovat ani 
vytlačovat soukromé financování nebo 
narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním 
trhu. Opatření by měla mít jasnou 
evropskou přidanou hodnotu.

(26) Politické cíle tohoto programu 
budou rovněž řešeny prostřednictvím 
finančních nástrojů a rozpočtové záruky 
v rámci specializovaného nástroje pro malé 
a střední podniky fondu InvestEU.
Specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky fondu InvestEU by měl mít 
centrální zastřešující místo, které by 
poskytovalo informace o programu v 
každém členském státě, aby se zvýšila 
dostupnost finančních prostředků pro 
malé a střední podniky a informovanost o 
nich. Finanční podpora by měla být 
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využívána k tomu, aby úměrným 
způsobem řešila selhání trhu nebo 
suboptimální investiční situace, a opatření 
by neměla zdvojovat ani vytlačovat 
soukromé financování nebo narušovat 
hospodářskou soutěž na vnitřním trhu
a měla by nabízet jasnou adicionalitu 
a podporovat součinnost s dalšími 
evropskými programy. Opatření by měla 
mít jasnou evropskou přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Opatření podporovaná z fondu 
Invest EU prostřednictvím složky EU nebo 
složky členských států by neměla 
zdvojovat soukromé investice nebo je 
nahrazovat ani narušovat hospodářskou 
soutěž na vnitřním trhu, ale s odkazem na 
stávající místní veřejné a soukromé 
systémy pro záruky podporovat jejich 
propojení s těmito systémy, a to s hlavním 
cílem posílit a rozšířit skutečný přínos pro 
konečné příjemce (malé a střední podniky 
stanovené v definici v doporučení 
č. 2003/361/ES) za účelem dosažení 
skutečné adicionality opatření.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26b) Kromě přístupu k finančním 
prostředkům je také zásadní přístup k 
dovednostem, včetně manažerských 
dovedností a znalostí, které jsou pro malé 
a střední podniky klíčovými faktory pro 
přístup ke stávajícím finančním 
prostředkům, inovacím, 
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konkurenceschopnosti a růstu. 
Poskytování finančních nástrojů, tak jak 
je koncipováno v rámci fondu EUInvest, 
by proto mělo být doprovázeno rozvojem 
vhodných systémů osobního vedení a 
poskytování obchodních služeb 
založených na znalostech.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Program by měl zajistit účinnou 
podporu malých a středních podniků 
během celého jejich životního cyklu. Měl 
by vycházet z jedinečných poznatků 
a odborných znalostí shromážděných s 
ohledem na malé a střední podniky 
a průmyslová odvětví a z dlouholetých 
zkušeností s prací s evropskými, 
vnitrostátními a regionálními zúčastněnými 
stranami. Tato podpora by měla vycházet 
z úspěšných zkušeností sítě Enterprise 
Europe Network jakožto jediného 
kontaktního místa, jež má zvyšovat 
konkurenceschopnost malých a středních 
podniků a rozvíjet jejich podnikání 
na jednotném trhu i na jiných trzích. Síť 
hodlá nadále poskytovat služby jménem 
ostatních programů Unie, jmenovitě 
programu Horizont 2020, za použití 
finančních zdrojů těchto programů. Systém 
školení pro nové podnikatele by měl také 
zůstat nástrojem, který dá novým nebo 
potenciálním podnikatelům příležitost 
získat podnikatelské zkušenosti od 
zkušených podnikatelů z jiné země, čímž 
jim umožní rozvíjet jejich podnikatelský 
talent. Program by měl usilovat o další růst 
a rozšiřování svého zeměpisného pokrytí, 
a nabízet tak podnikatelům širší škálu 
příležitostí k výměně zkušeností, čímž se 
případně zajistí doplňkovost s jinými 
iniciativami Unie.

(27) Program by měl zajistit účinnou 
podporu malých a středních podniků 
během celého jejich životního cyklu, 
podporovat pomoc počínaje přípravou 
projektů, přes komercionalizaci a přístup 
na trh, až po podporu podnikových sítí. 
Měl by vycházet z jedinečných poznatků 
a odborných znalostí shromážděných s 
ohledem na malé a střední podniky 
a hospodářskáa podnikatelská odvětví 
a z dlouholetých zkušeností s prací 
s evropskými, vnitrostátními 
a regionálními zúčastněnými stranami. 
Tato podpora by měla vycházet ze
zkušeností sítě Enterprise Europe Network 
jakožto jediného kontaktního místa, jež má 
zvyšovat konkurenceschopnost malých 
a středních podniků a rozvíjet jejich 
podnikání na jednotném trhu i na jiných 
trzích. Síť hodlá nadále poskytovat služby 
jménem ostatních programů Unie, 
jmenovitě programu Horizont 2020, za 
použití finančních zdrojů těchto programů. 
Podpoří také větší zapojení organizací 
zastupujících malé a střední podniky do 
rozvoje iniciativ týkajících se politiky 
jednotného trhu, jako jsou veřejné 
zakázky, normalizační procesy a režimy 
duševního vlastnictví. Síť by měla také 
zvýšit počet opatření a poskytovat cílenější 
poradenství malým a středním podnikům 
při přípravě projektů a podpoře sítí 
a technologického a organizačního 
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přechodu. Síť by měla také zlepšit 
spolupráci a úzký kontakt s dalšími 
poradenskými centry zřízenými v rámci 
digitálního programu a InvestEU, pokud 
jde o přístup k financím. Opatření 
programu COSME v síti by se měla 
soustředit také na poskytování kvalitních 
služeb po celé Evropě a věnovat zvláštní 
pozornost oblastem činností a zeměpisným 
částem Unie, v nichž se sítě 
a zprostředkující subjekty nesetkávají 
s očekávanými výsledky. Úspěšný systém 
školení pro nové podnikatele (Erasmus pro 
mladé podnikatele) by měl také zůstat 
nástrojem, který dá novým nebo 
potenciálním podnikatelům příležitost 
získat podnikatelské a manažerské 
zkušenosti od zkušených podnikatelů z jiné 
země, čímž jim umožní rozvíjet jejich 
podnikatelský talent. Program by měl 
rozšiřovat své zeměpisné pokrytí, a nabízet 
tak podnikatelům širší škálu příležitostí 
k výměně zkušeností, čímž se případně 
zajistí doplňkovost s jinými iniciativami 
Unie. Za účelem zvýšení přidané hodnoty 
na základě podpory podnikatelských 
iniciativ by měla být zvláštní pozornost 
věnována podnikatelům v mikropodnicích 
a těm, kteří využívají alespoň některý 
existující program, a tam, kde se 
podnikatelská kultura stále drží pouze na 
základní úrovni a potýká se s větším 
počtem překážek. Mělo by být vynaloženo 
veškeré úsilí o dosažení přiměřeně 
zeměpisně vyváženého rozdělování 
finančních prostředků.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Mělo by se vynaložit větší úsilí na 
snížení administrativní zátěže a zvýšení 
dostupnosti programů s cílem snížit 
náklady, s nimiž se potýkají malé a střední 
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podniky a mikropodniky v důsledku 
složitého procesu podávání žádostí a 
požadavků na účast. Členské státy by 
rovněž měly zvážit vytvoření jednotného 
informačního místa pro podniky, které 
mají zájem využívat fondy Unie, jež by 
fungovalo jako jednotné kontaktní místo. 
Postup hodnocení by měl být co 
nejjednodušší a nejrychlejší, aby bylo 
možné včas využívat výhody, které 
program nabízí.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Klastry jsou považovány za 
strategický nástroj pro podporu 
konkurenceschopnosti a rozšiřování 
malých a středních podniků, neboť nabízejí 
příznivé podnikatelské prostředí. Společné 
klastrové iniciativy by měly dosáhnout 
kritického množství k urychlení růstu 
malých a středních podniků. Propojením 
specializovaných ekosystémů klastry 
vytvářejí nové obchodní příležitosti pro 
malé a střední podniky a lépe je integrují 
do evropských a globálních strategických 
hodnotových řetězců. Je třeba podporovat 
rozvoj nadnárodních strategií partnerství, 
jakož i provádění společných činností 
podporovaných Evropskou platformou 
spolupráce mezi klastry. Vytváření 
udržitelných partnerství by mělo být 
podporováno pomocí pokračujícího 
financování v případě, že se dosáhne 
milníků výkonnosti a účasti. 
Prostřednictvím klastrových organizací by 
ve prospěch malých a středních podniků 
měla být poskytována přímá podpora na
zavádění moderních technologií, nových 
obchodních modelů, nízkouhlíkových 
řešení a řešení účinněji využívajících 
zdroje, zavádění kreativní činnosti, design, 
rozšiřování dovedností, získávání 

(28) Klastry jsou považovány za 
strategický nástroj pro podporu 
konkurenceschopnosti a rozšiřování 
malých a středních podniků, neboť nabízejí 
příznivé podnikatelské prostředí, zvyšují 
udržitelný rozvoj průmyslu a služeb a 
posilují hospodářský rozvoj regionů tím, 
že vytvářejí pracovní místa. Společné 
klastrové iniciativy by měly dosáhnout 
kritického množství k urychlení růstu 
malých a středních podniků. Propojením 
specializovaných ekosystémů klastry 
vytvářejí nové obchodní příležitosti pro 
malé a střední podniky a lépe je integrují 
do evropských a globálních strategických 
hodnotových řetězců. Je třeba podporovat 
rozvoj nadnárodních strategií partnerství, 
jakož i provádění společných činností 
podporovaných Evropskou platformou 
spolupráce mezi klastry. Vytváření 
udržitelných partnerství by mělo být 
podporováno pomocí pokračujícího 
financování v případě, že se dosáhne 
milníků výkonnosti a účasti. 
Prostřednictvím klastrových organizací by 
ve prospěch malých a středních podniků 
měla směřovat přímá podpora do: zavádění 
moderních technologií, nových obchodních 
modelů, řešení, zavádění kreativní činnosti, 
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talentovaných lidí, zrychlení podnikání a 
internacionalizaci. Ostatní specializované 
subjekty na podporu malých a středních 
podniků by měly být zapojeny 
do usnadnění průmyslové transformace 
a provádění strategií inteligentní 
specializace. Program by měl tudíž 
přispívat k růstu a vytvářet propojení s 
centry a investicemi Unie, jež podporují 
(digitální) inovace a jsou prováděny 
v rámci politiky soudržnosti a programu 
Horizont Evropa. Lze také prozkoumat 
součinnost s programem Erasmus.

design, rozšiřování dovedností, získávání 
talentovaných lidí, zrychlení podnikání a 
internacionalizaci. Ostatní specializované 
subjekty na podporu malých a středních 
podniků by měly být zapojeny 
do usnadnění průmyslové transformace 
a provádění strategií inteligentní 
specializace. Program by měl tudíž 
přispívat k udržitelnému hospodářskému 
rozvoji a vytvářet propojení s centry a 
investicemi Unie, jež podporují (digitální) 
inovace a jsou prováděny v rámci politiky 
soudržnosti a programu Horizont Evropa. 
Lze také prozkoumat součinnost 
s programem Erasmus.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Tento program může přispět k 
rozšíření anebo zlepšení vztahů mezi 
mikropodniky, malými a středními 
podniky a středními podniky a 
univerzitami, výzkumnými středisky a 
dalšími institucemi, které jsou zapojeny do 
vytváření a šíření znalostí. Toto propojení 
může pomoci zlepšit kapacity podniků pro 
řešení strategických výzev, které nové 
mezinárodní prostředí představuje.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28b) Malé a střední podniky čelí kvůli 
své menší velikosti specifickým překážkám 
růstu a potýkají se s obtížemi při růstu 
a rozšiřování některých svých obchodních 
činností. Unie poskytuje podporu 
na rozšíření činností, které se zaměřují 
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na inovace v oblasti výzkumu, zejména 
prostřednictvím nástroje pro malé 
a střední podniky a nedávno vytvořeného 
pilotního projektu Evropské rady pro 
inovace v rámci programu Horizont 2020. 
Na základě pracovních metod a zkušeností 
s nástrojem pro malé a střední podniky by 
měl program jednotného trhu rovněž 
poskytovat podporu pro rozšíření činností 
malých a středních podniků, které 
doplňují novou Evropskou radu pro 
inovace, se zvláštním zaměřením 
na průlomové inovace v rámci programu 
Horizont Evropa. Rozšíření akcí pro malé 
a střední podniky v rámci tohoto 
programu by se mělo zaměřit například 
na pomoc malým a středním podnikům 
prostřednictvím rozšiřování 
komercializace, internacionalizace 
a tržních příležitostí.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Kreativita a inovace mají zásadní 
význam pro konkurenceschopnost 
průmyslových hodnotových řetězců Unie. 
Představují katalyzátor modernizace 
průmyslu a přispívají k inteligentnímu, 
udržitelnému růstu podporujícímu 
začlenění. Nicméně jejich využívání ze 
strany malých a středních podniků stále 
zaostává. Program by měl proto 
podporovat cílené akce, sítě a partnerství 
zaměřené na inovace, které jsou založeny 
na kreativitě, v celém průmyslovém 
hodnotovém řetězci.

(29) Kreativita a inovace, technologická 
a organizační transformace posílená 
udržitelnost, pokud jde o výrobní postupy 
– zejména zvýšená účinnost z hlediska 
využívání zdrojů a energie – mají zásadní
význam pro konkurenceschopnost 
průmyslových hodnotových řetězců Unie. 
Představují katalyzátor modernizace 
hospodářského a průmyslového odvětví
a přispívají k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění. Nicméně 
jejich využívání ze strany malých 
a středních podniků stále zaostává. 
Program by měl proto podporovat cílené 
akce, sítě a partnerství zaměřené na 
inovace, které jsou založeny na kreativitě, 
v celém průmyslovém hodnotovém řetězci.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Při vědomí, že nástroj programu 
Horizont 2020 pro malé a střední podniky 
byl pro podnikatele mimořádně úspěšný –
a to pro granty fáze 1 i fáze 2 –, pokud jde 
o dosahování pokroku, jejich nové 
obchodní myšlenky i testování a vývoj 
prototypu. Ačkoli je proces výběru již 
velmi přísný, stále nemůže být mnoho 
velmi dobrých projektů financováno kvůli 
omezeným finančním zdrojům. Realizace 
v rámci agentury pro malé a střední 
podniky EASME funguje velmi efektivně. 
I když je tento program zaměřen na 
projekty zaměřené na špičkové 
technologie, měl by rozšířit tuto metodiku 
na všechny typy malých a středních 
podniků.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29b) Opatření programu COSME by se 
měla zaměřit také na odvětví, pro něž je 
typický výrazný růst a sociální potenciál a 
mají vysoký podíl malých a středních 
podniků. Cestovní ruch je jediným 
odvětvím unijního hospodářství, které 
významně přispívá k HDP EU a kde 
zároveň mají hlavní podíl malé a střední 
podniky. Unie by měla nadále posilovat 
opatření podporující specifické rysy 
tohoto odvětví.

Odůvodnění

Program by se měl soustředit na odvětví cestovního ruchu vzhledem k jeho významu 
v evropském kontextu.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Evropské normy hrají na vnitřním 
trhu důležitou úlohu. Mají zásadní význam 
pro konkurenceschopnost podniků, 
a zejména malých a středních podniků. 
Jsou též důležitým nástrojem pro podporu 
právních předpisů a politik Unie v řadě 
klíčových oblastí, jako je energetika, 
změna klimatu, informační a komunikační 
technologie, udržitelné využívání zdrojů, 
inovace, bezpečnost výrobků, ochrana 
spotřebitele, bezpečnost a pracovní 
podmínky zaměstnanců a stárnoucí 
obyvatelstvo, a tím představují pozitivní 
přínos pro společnost jako celek.

(30) Evropské normy hrají na vnitřním 
trhu důležitou úlohu. Mají zásadní význam 
pro konkurenceschopnost podniků, 
a zejména malých a středních podniků. 
Jsou též důležitým nástrojem pro podporu 
právních předpisů a politických cílů Unie 
v řadě klíčových oblastí, jako je urychlení 
přechodu k čisté energii, boj proti změně
klimatu, ochrana životního prostředí, 
zlepšování kvality ovzduší, informační a 
komunikační technologie, udržitelné 
využívání a recyklace zdrojů,
technologické a sociální inovace, 
bezpečnost výrobků, ochrana spotřebitele, 
bezpečnost a pracovní podmínky 
zaměstnanců a stárnoucí obyvatelstvo, 
a tím představují pozitivní přínos pro 
společnost jako celek.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Ve všech příslušných iniciativách 
a opatřeních, které jsou součástí tohoto 
programu, by měly být brány v úvahu 
zásady transparentnosti a rovných 
příležitostí pro ženy a muže. Při těchto 
iniciativách a akcích je třeba také dbát na 
dodržování lidských práv a základních 
svobod pro všechny občany.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Program by měl podporovat 
součinnost a doplňkovost s ohledem 
na podporu malých a středních podniků 
a podnikání v rámci Evropského fondu pro 
regionální rozvoj zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]69. 
Specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky fondu InvestEU, jenž je zřízen 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) [...]70, navíc zajistí dluhovou a
kapitálovou podporu ke zlepšení přístupu 
a dostupnosti financování pro malé 
a střední podniky. Program by měl rovněž 
usilovat o součinnost s Kosmickým 
programem zavedeným nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]71, 
pokud jde o podněcování malých a 
středních podniků, aby využívaly 
průlomových inovací a dalších řešení 
vyvinutých v rámci těchto programů.

(65) Program by měl podporovat 
součinnost, doplňkovost a adicionalitu
s ohledem na podporu malých a středních 
podniků a podnikání v rámci Evropského 
fondu pro regionální rozvoj zřízeného 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) [...]69. Specializovaný nástroj pro 
malé a střední podniky fondu InvestEU, 
jenž je zřízen nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) [...]70, navíc zajistí 
dluhovou a kapitálovou podporu 
ke zlepšení přístupu a dostupnosti 
financování pro malé a střední podniky
a mikropodniky. Program by měl rovněž 
usilovat o součinnost s Kosmickým 
programem zavedeným nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]71, 
pokud jde o podněcování malých a 
středních podniků, aby využívaly 
průlomových inovací a dalších řešení 
vyvinutých v rámci těchto programů.

__________________ __________________

69 COM(2018) 372 final 69 COM(2018) 372 final

70 COM(2018) 439 final 70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final 71 COM(2018) 447 final

Odůvodnění

Přidán odkaz na adicionalitu a mikropodniky.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) Program by měl podporovat 
součinnost a doplňkovost s programem 

(67) Program by měl podporovat 
součinnost a doplňkovost s programem 
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Digitální Evropa zavedeným nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]73, 
jehož cílem je podpora digitalizace 
hospodářství a veřejného sektoru Unie.

Digitální Evropa zavedeným nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]73, 
jehož cílem je podpora digitalizace 
hospodářství a veřejného sektoru Unie a 
zvýšení kybernetické bezpečnosti.

__________________ __________________

73 COM(2018) 434 final 73 COM(2018) 434 final

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí program pro zlepšení 
fungování vnitřního trhu 
a konkurenceschopnosti podniků, včetně 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, a rámce pro financování vývoje, 
vypracovávání a šíření evropské statistiky 
ve smyslu článku 13 nařízení (ES) 
č. 223/2009 (dále jen „program“).

Toto nařízení zavádí program pro zlepšení 
fungování vnitřního trhu 
a konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
podniků, včetně mikropodniků a malých 
a středních podniků, podniků sociální 
ekonomiky a podnikových sítí a rámce pro 
financování vývoje, vypracovávání a šíření 
evropské statistiky ve smyslu článku 13 
nařízení (ES) č. 223/2009 (dále jen 
„program“).

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) „podnikem sociální ekonomiky“ se 
rozumí podnik, jehož hlavním cílem je mít 
sociální dopad, nikoli vytvářet zisk pro své 
vlastníky nebo akcionáře, a který funguje 
tak, že poskytuje zboží a služby pro trh a je 
řízen otevřeným a odpovědným způsobem, 
do něhož jsou zapojeni zejména 
zaměstnanci, spotřebitelé a zúčastněné 
strany, jichž se jeho obchodní činnosti 
týkají;
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) „místním veřejným podnikem“ se 
rozumí malý místní podnik veřejných 
služeb, který splňuje kritéria pro malé a 
střední podniky a plní důležité úkoly pro 
místní komunity;

Odůvodnění

Místní veřejné podniky jsou určitým typem podnikatelské činnosti se zvláštními 
charakteristickými rysy, které je třeba zvážit v rámci programu COSME.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) „podnikovými sítěmi“ se rozumí 
spojení podnikatelů s cílem provádět 
společný projekt, v němž dva či více 
malých a středních podniků společně 
vykonává jednu či více ekonomických 
aktivit s cílem zvýšit jejich 
konkurenceschopnost na trhu.

Odůvodnění

Podnikové sítě jsou klíčovými aktéry na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšit fungování vnitřního trhu 
a zejména chránit občany, spotřebitele 

a) zlepšit fungování a 
konkurenceschopnost vnitřního trhu, 
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a podniky, především mikropodniky a malé 
a střední podniky, a posílit jejich postavení 
prosazováním práva Unie, usnadňováním 
přístupu na trh, stanovováním norem 
a podporou zdraví lidí, zvířat a 
rostlin a dobrých životních podmínek 
zvířat, jakož i posílit spolupráci mezi 
příslušnými orgány členských států 
navzájem a mezi těmito orgány a Komisí 
a decentralizovanými agenturami Unie;

vylepšit jej pomocí místních ekonomik, 
řešit neefektivnosti trhu a usnadnit 
prosazování právního rámce 
Unie, chránit občany, spotřebitele 
a podniky, především mikropodniky a malé 
a střední podniky, které přispívají 
k dosažení cílů v oblasti klimatu 
a udržitelného průmyslového růstu, 
a posílit jejich postavení prosazováním 
práva Unie a vytvořit podmínky pro 
stabilní a kvalitní zaměstnání, 
usnadňováním přístupu na trh, 
stanovováním norem a podporou zdraví 
lidí, zvířat a rostlin a dobrých životních 
podmínek zvířat jakož i posílit spolupráci a 
sdílení osvědčených postupů mezi 
příslušnými orgány členských států 
navzájem a mezi těmito orgány a Komisí 
a decentralizovanými agenturami Unie;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvýšit účinnost vnitřního trhu, 
usnadnit prevenci a odstraňování překážek, 
podporovat tvorbu, provádění 
a prosazování práva Unie v oblastech 
vnitřního trhu se zbožím a službami, 
zadávání veřejných zakázek, dozoru nad 
trhem, jakož i v oblastech práva 
obchodních společností a smluvního práva 
a mimosmluvních závazků, boje proti praní 
peněz, volného pohybu kapitálu, 
finančních služeb a hospodářské soutěže, 
včetně vývoje nástrojů správy;

a) zvýšit účinnost vnitřního trhu, 
podpořit místní hospodářský rozvoj, 
usnadnit prevenci a odstraňování překážek, 
podporovat tvorbu, provádění 
a prosazování práva Unie v oblastech 
vnitřního trhu se zbožím a službami, 
sociální ekonomiky a sociálního 
podnikání, zadávání veřejných zakázek, 
dozoru nad trhem, jakož i v oblastech 
práva obchodních společností a smluvního 
práva a mimosmluvních závazků, boje 
proti praní peněz, volného pohybu kapitálu, 
finančních služeb a hospodářské soutěže, 
včetně vývoje nástrojů správy;

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zlepšit konkurenceschopnost 
podniků se zvláštním důrazem na malé 
a střední podniky a dosažení doplňkovosti 
prostřednictvím stanovení opatření, která 
poskytují různé formy podpory malým 
a středním podnikům, přístupu malých 
a středních podniků na trhy včetně jejich
internacionalizace, obchodního prostředí 
příznivého pro malé a střední podniky, 
konkurenceschopnosti různých odvětví, 
modernizace průmyslu a podpory 
podnikání;

b) posílit konkurenceschopnost i 
udržitelnost podniků se zvláštním důrazem 
na malé a střední podniky  dosažení 
doplňkovosti prostřednictvím stanovení 
opatření (ccíle COSME), se zvláštním 
ohledem na jejich zvláštní potřeby 
prostřednictvím

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b – písm. i (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) poskytování různých forem 
podpory malým a středním podnikům, 
podpora růstu, podporování a zakládání 
malých a středních podniků, včetně sítí 
podniků, rozvoj manažerských dovedností 
a podpora opatření na rozšíření, která jim 
umožní lepší přístup k trhům a proces 
internacionalizace, jakož i uvádění jejich 
produktů a služeb na trh;

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) podpora příznivého 
podnikatelského prostředí a rámce pro 
malé a střední podniky, snížení 
administrativní zátěže, zvýšení 
konkurenceschopnosti odvětví k zajištění 
modernizace průmyslu včetně jeho 
digitální transformace, která bude 
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přispívat k odolnému hospodářství účinně 
využívajícímu zdrojea energii;

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b – bod iii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) podpora podnikání a přispívání ke 
kvalitní odborné přípravě pracovníků 
MSP;

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b – bod iv (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) podpora nových podnikatelských 
příležitostí pro malé a střední podniky 
s cílem překonat strukturální změny 
prostřednictvím cílených opatření a jiných 
inovativních forem opatření, jako jsou 
například odkupy podniků, které 
usnadňují tvorbu pracovních míst 
a kontinuitu podniků, na územích, která 
jsou těmito změnami dotčena.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění 
programu na období 2021–2027 činí 4 
088 580 000 EUR v běžných cenách.

1. Finanční krytí pro provádění 
programu na období 2021–2027 činí 
5 514 000 000 EUR v cenách roku 2018 
(6 211 000 000 EUR v běžných cenách).



PE627.879v02-00 32/46 AD\1166549CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 1 000 000 000 EUR na cíl uvedený 
v čl. 3 odst. 2 písm. b);

a) 2 772 000 000 EUR v cenách roku 
2018 (3 122 000 000 EUR v běžných 
cenách) na cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm.
b);

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částku uvedenou v odstavci 1 lze 
použít na technickou a správní pomoc 
určenou pro provádění programu, jako jsou 
přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní 
a hodnoticí činnosti, jakož i využívání sítí 
informačních technologií zaměřených na 
zpracování a výměnu informací, 
a využívání a vývoj nástrojů informačních 
technologií na úrovni organizace.

3. Částku uvedenou v odstavci 1 lze 
použít na technickou a správní pomoc 
určenou pro provádění programu, jako jsou 
přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní 
a hodnoticí činnosti, jakož i využívání sítí 
informačních technologií zaměřených na 
zpracování a výměnu informací, 
a využívání a vývoj nástrojů informačních 
technologií na úrovni organizace. Celkové 
náklady na administrativní a technickou 
podporu budou omezeny s cílem umožnit 
co největší dostupnost programu na 
financování akcí týkajících se cílů 
programu a v žádném případě nepřekročí 
limit 5 % celkového rozpočtu uvedeného v 
čl. 4 odst. 1.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Do programu mohou být na žádost 
členských států převedeny zdroje, jež jim 
byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. 
Komise tyto zdroje vynakládá přímo 

6. Do programu mohou být na
dobrovolnou žádost členských států 
převedeny zdroje, jež jim byly přiděleny 
v rámci sdíleného řízení. Komise tyto 
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v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení, nebo nepřímo 
v souladu s písmenem c) uvedeného 
článku. Tyto zdroje se pokud možno 
použijí ve prospěch dotčeného členského 
státu.

zdroje vynakládá přímo v souladu s čl. 62 
odst. 1 písm. a) finančního nařízení, nebo 
nepřímo v souladu s písmenem c) 
uvedeného článku. Tyto zdroje se pokud 
možno použijí ve prospěch dotčeného 
členského státu.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Granty v rámci programu se udělují a 
spravují v souladu s hlavou VIII finančního 
nařízení.

Granty v rámci programu se udělují a 
spravují v souladu s hlavou VIII finančního 
nařízení. Komise zveřejní pracovní 
programy přijaté pro každý z konkrétních 
cílů uvedených v čl. 2 odst. 2 a stanoví 
objem grantů, které budou přiděleny.

Odůvodnění

Toto je ustálená praxe v řízení programů EU.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vytváření vhodných podmínek 
k posílení postavení všech aktérů na 
vnitřním trhu, včetně podniků, občanů 
a spotřebitelů, občanské společnosti 
a orgánů veřejné správy, prostřednictvím 
transparentních informačních a osvětových 
kampaní, výměny osvědčených postupů, 
prosazování osvědčených postupů, výměny 
a šíření odborných znalostí a vědomostí a
pořádání školení;

a) vytváření vhodných podmínek 
k posílení postavení všech aktérů na 
vnitřním trhu, včetně podniků, zejména 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, občanů a spotřebitelů, občanské 
společnosti a orgánů veřejné správy, 
prostřednictvím transparentních 
informačních a osvětových kampaní, 
výměny osvědčených postupů, prosazování 
osvědčených postupů, výměny a šíření 
odborných znalostí a vědomostí a pořádání 
školení;
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Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytování mechanismů pro 
občany, spotřebitele, koncové 
uživatele, zástupce občanské společnosti 
a podniky z Unie, aby mohli přispívat 
k politickým diskusím, tvorbě politik 
a rozhodovacímu procesu, a to zejména 
prostřednictvím podpory fungování 
zastupujících organizací na vnitrostátní 
úrovni a na úrovni Unie;

b) poskytování mechanismů pro 
občany, spotřebitele, koncové uživatele
a zástupce podniků, občanské společnosti 
a zaměstnanců z Unie, aby mohli přispívat 
k politickým diskusím, tvorbě politik 
a rozhodovacímu procesu, a to zejména 
prostřednictvím podpory fungování 
zastupujících organizací na vnitrostátní 
úrovni a na úrovni Unie;

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytování různých forem 
podpory malým a středním podnikům,

vypouští se

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) usnadnění přístupu malých 
a středních podniků na trhy, podpora 
malých a středních podniků při řešení 
celosvětových a společenských problémů 
a internacionalizaci podnikání a posilování 
vedoucího postavení Unie v oblasti 
průmyslu v globálních hodnotových 
řetězcích (včetně sítě Enterprise Europe 
Network);

b) usnadnění přístupu mikropodniků, 
malých a středních podniků a podnikových 
sítí na trhy, včetně trhů mimo Unii, jejich 
podpora při řešení celosvětových, 
environmentálních, ekonomických
a společenských problémů 
a internacionalizaci podnikání, 
usnadňování jejich podpory v průběhu 
celého jejich životního cyklu a posilování 
vedoucího postavení Unie v oblasti 
průmyslu v globálních hodnotových 
řetězcích;
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Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) řešení překážek na trhu
a administrativní zátěže a vytváření 
příznivého podnikatelského prostředí za 
účelem posílení postavení malých
a středních podniků, aby mohly využívat 
výhod vnitřního trhu;

c) řešení překážek na trhu, 
snižování administrativní zátěže, včetně 
snižování překážek zakládání podniků 
a zahajování podnikání, a vytváření 
příznivého podnikatelského prostředí tak, 
aby mohly mikropodniky a malé a střední 
podniky využívat výhod vnitřního trhu
včetně přístupu k financování; a 
poskytování vhodných pokynů, systémů 
osobního vedení a poskytování 
obchodních služeb založených na 
znalostech;

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) usnadnění růstu podniků, včetně 
rozvoje dovedností, a průmyslové 
transformace odvětví výroby a služeb;

d) usnadnění rozvoje a růstu
udržitelných podniků, zvyšování povědomí 
mikropodniků a malých a středních 
podniků o právních předpisech Unie 
včetně těch týkajících se životního 
prostředí a energetiky, zlepšování jejich
dovedností a rozvoje kvalifikace, a
rozvíjení nových udržitelných obchodních 
modelů a hodnotových řetězců účinných 
z hlediska využívání zdrojů, jež podporují 
technologickou a organizační 
transformaci odvětví výroby a služeb;

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podpora konkurenceschopnosti 
podniků a celých hospodářských odvětví 
i podpora využívání inovací malými 
a středními podniky a spolupráce v
hodnotovém řetězci prostřednictvím 
strategického propojování ekosystémů 
a klastrů, včetně společné klastrové 
iniciativy;

e) posilování konkurenceschopnosti a 
udržitelnosti podniků a celých 
hospodářských odvětví i podpora 
využívání technologických, organizačních 
a sociálních inovací mikropodniky 
a malými a středními podniky, posilování 
sociální odpovědnosti podniků
a spolupráce v hodnotovém řetězci 
prostřednictvím strategického propojování 
ekosystémů a klastrů, včetně společné 
klastrové iniciativy;

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) posilování podnikatelského 
prostředí a podnikatelské kultury (včetně
systému školení pro nové podnikatele)
a podpora startupů, udržitelnosti 
a rozšiřování podniků.

f) posilování podnikatelského 
prostředí a podnikatelské kultury, rozšíření
systému školení pro nové podnikatele 
a podpora startupů, udržitelnosti 
a rozšiřování podniků, se zvláštní 
pozorností věnovanou novým  
potenciálním podnikatelům (tj. mladým a 
ženám) a také dalším specifickým cílovým 
skupinám, jako jsou sociálně 
znevýhodněné nebo zranitelné skupiny.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise může podpořit následující 
zvláštní opatření na podporu odstavců a) 
až f) s cílem

i. urychlení, podpory a rozšiřování 
poradenských služeb (sítě Enterprise 
Europe Network) s cílem poskytovat 
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integrovanou podnikatelskou podporu s 
jednotným kontaktním místem malým a 
středním podnikům v Unii, které se snaží 
využít příležitostí na vnitřním trhu a ve 
třetích zemích, a kontroly, zda poskytují 
ve všech členských státech služby 
srovnatelné kvality;

ii. podpory vytváření podnikových sítí;

iii. podpory a rozšiřování programů 
mobility pro nové podnikatele (Erasmus 
pro mladé podnikatele) s cílem zlepšovat 
jejich schopnost prohlubovat 
podnikatelské know-how, dovednosti a 
strategie a zdokonalovat jejich 
technologické kapacity a řízení podniků;

iv. podpory posilování malých a středních 
podniků prostřednictvím významných 
projektů rozšiřování obchodů na základě 
příležitostí řízených trhem (nástroj pro 
posílení malých a středních podniků).

v. podpory opatření specifických pro 
jednotlivá odvětví v oblastech, pro něž je 
typický vysoký podíl mikropodniků a 
malých a středních podniků a vysoký 
příspěvek do HDP EU, jako je například 
odvětví cestovního ruchu.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Opatření prováděná 
prostřednictvím Enterprise Europe 
Network uvedená v bodě 3 b mohou mimo 
jiné zahrnovat:

i) usnadnění internacionalizace malých 
a středních podniků a stanovení 
obchodních partnerů na vnitřním trhu, 
přeshraniční obchodní spolupráce 
v oblasti výzkumu a vývoje, technologie, 
znalostí a partnerství pro přenos inovací;

ii) poskytování informací, pokynů 
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a individualizovaného poradenství 
v oblasti práva EU, příležitosti v oblasti 
financování EU a iniciativ EU, které mají 
dopad na obchod, včetně zdanění, 
vlastnických práv, povinností 
souvisejících se životním prostředím a 
energetikou a aspektů bezpečnosti práce 
a sociálního zabezpečení;

iii) usnadnění přístupu malých 
a středních podniků k odborným 
znalostem v oblasti životního prostředí, 
klimatu a energetické účinnosti a 
výkonnosti;

iv) posílení sítě s dalšími informačními 
a poradenskými sítěmi EU a členských 
států, zejména EURES inovační centra 
EU a poradenské centrum InvestEu.

Služby, které síť poskytuje v rámci 
ostatních programů Unie, se financují 
z uvedených programů.

Komise stanoví prioritní opatření 
v Network s cílem zlepšit ty jeho části 
nebo prvky, které nesplňují minimální 
normy, s cílem poskytovat stejnorodou 
podporu mikropodnikům a malým 
a středním podnikům prostřednictvím EU.

Komise přijme prováděcí akty, jimiž se 
stanoví ukazatele a minimální normy pro 
účely měření dopadu Network 
v souvislosti s konkrétními cíli a účinností 
opatření programu COSME.

Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 
2.

Komise je oprávněna přijmout akty 
v přenesené pravomoci podle článku 20 
a doplnit tak další formy podpory pro 
malé a střední podniky, které nejsou 
stanoveny v tomto odstavci.

Tyto akty v přenesené pravomoci se řídí 
cíli stanovenými v tomto nařízení, 
zejména cíli programu COSME 
stanovenými v čl. 3 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právní subjekty usazené v třetí zemi, která 
není přidružená k programu, se mohou 
podílet na těchto činnostech:

Komise může umožnit, aby se právní 
subjekty usazené v třetí zemi, která není 
přidružená k programu, podílely na těchto 
činnostech:

Odůvodnění

Tento nástroj by se měl soustředit především na poskytování pomoci evropským příjemcům. 
Mohou být povoleny určité výjimky pro subjekty se sídlem v třetích zemích s cílem přinést 
prospěch evropským malým a středním podnikům a spotřebitelským organizacím, ale o tom by 
se mělo rozhodovat případ od případu.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria pro hodnocení a udělení grantu Hodnocení

Odůvodnění

Článek se v současné době týká pouze hodnocení.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

mohou získat podporu z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, 
Evropského sociálního fondu plus nebo 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova v souladu s čl. [67] odst. 5 
nařízení (EU) XX [nařízení o společných 
ustanoveních] a článkem [8] nařízení (EU) 

mohou získat podporu z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, 
Evropského sociálního fondu plus nebo 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova v souladu s čl. [67] odst. 5 
nařízení (EU) XX [nařízení o společných 
ustanoveních] a článkem [8] nařízení (EU) 
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XX [o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky], pokud 
jsou tato opatření v souladu s cíli 
příslušného programu. Použijí se pravidla 
fondu, z něhož se podpora poskytuje.

XX [o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky], nebo 
nařízení (EU) XX [kterým se zřizuje 
program Digitální Evropa], zejména cíl 
týkající se moderních digitálních 
dovedností, pokud jsou tato opatření 
v souladu s cíli příslušného programu. 
Použijí se pravidla fondu, z něhož se 
podpora poskytuje.

Odůvodnění

Je třeba zabezpečit koordinaci s programem Digitální Evropa a zajistit komplexní strategii 
EU pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise přijme prováděcí akty, 
kterými se stanoví pracovní programy 
pokrývající opatření programu COSME a 
odrážející konkrétní cíl uvedený v čl. 3 
odst. 2 písm. b). Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 21 odst. 2. Kromě prvků uvedených 
v odstavci 1 je součástí pracovního 
programu:

i) označení objemu přiděleného na každé 
opatření, které má být financováno;

ii) orientační harmonogram provádění;

iii) odkazy na další opatření na úrovni
EU, která jsou uplatňována a která by se 
mohla týkat malých a středních podniků 
a sítě v rámci jiných programů nebo 
opatření EU.

Pracovní program a opatření se rovněž 
zveřejní na internetových stránkách 
každého kontaktního místa sítě, pokud 
jsou internetové stránky k dispozici. Je to 
důležité zejména pro opatření určená 
malým a středním podnikům.



AD\1166549CS.docx 41/46 PE627.879v02-00

CS

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Komise vypracuje do konce ledna 
2021 rámec provádění akce COSME, 
který bude obsahovat časový 
harmonogram pracovních programů a 
výzev, jejich témata, příděl finančních 
prostředků a další nezbytné údaje, aby 
byla zajištěna transparentnost a 
předvídatelnost ve všech fázích programu 
a aby byla posílena kvalita projektů.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hodnocení se provádějí včas tak, 
aby je bylo možné promítnout do 
rozhodovacího procesu.

1. Hodnocení se provádí včas, 
nejméně však každé dva roky, aby se 
mohlo promítnout do rozhodovacího 
procesu.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Průběžné hodnocení programu se 
provede, jakmile je k dispozici dostatek 
informací o jeho provádění, avšak 
nejpozději do čtyř let od začátku provádění 
programu.

2. Průběžné hodnocení programu se 
provede, jakmile je k dispozici dostatek 
informací o jeho provádění na základě 
monitorování prováděného podle článku 
20, avšak nejpozději do čtyř let od začátku 
provádění programu. Toto hodnocení 
zahrnuje také komplexní hodnocení 
postupů, cílů a kritérií způsobilosti pro 
priority probíhajícího období financování. 
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Na základě výsledků tohoto průběžného 
hodnocení budou navržena doporučení 
pro přezkum programu.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost 
těchto prostředků (zejména při propagaci 
opatření a jejich výsledků) tím, že 
poskytují ucelené, účinné a přiměřené 
informace různým cílovým skupinám 
včetně médií a veřejnosti.

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie postupují transparentně, uvádějí 
původ a zajišťují viditelnost těchto 
prostředků (zejména při propagaci opatření 
a jejich výsledků) tím, že poskytují 
ucelené, účinné a přiměřené informace 
různým cílovým skupinám včetně médií 
a veřejnosti na místní úrovni.

Odůvodnění

V místních komunitách musí být zajištěna viditelnost výsledků programu s cílem zlepšit 
informovanost o příspěvku EU k blahobytu evropské společnosti.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Příloha IV – sloupec 2 – řádek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 – Počet MSP využívajících podporu. 1 – Počet malých a středních podníků, jež 
dostávají podporu z programu a ze sítě.

2 – Počet podporovaných společností, které 
uzavřely obchodní partnerství.

2 – Počet podporovaných společností, které 
uzavřely obchodní partnerství.

2a – Počet podnikatelů, kteří využívají 
programy odborného poradenství 
a mobility

2b – Snížení času a nákladů na založení 
malého a středního podniku.

2c – Počet vytvořených podnikových sítí 
ve srovnání s výchozí úrovní

2d – Počet členských států, které používají 
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test dopadů na malé a střední podniky:

2e – Podstatné zvýšení počtu členských 
států s jediným kontaktním místem pro 
začínající podniky

2f – Zvýšení podílu vyvážejících malých 
a středních podniků a zvýšení podílu 
malých a středních podniků vyvážejících 
mimo Unii, ve srovnání s výchozí úrovní

2g – Podstatné zvýšení počtu členských 
států uplatňujících řešení v oblasti 
podnikání zaměřená na potenciální, 
mladé a nové podnikatele a podnikatelky, 
jakož i specifické cílové skupiny ve 
srovnání s výchozí úrovní

2h – Zvýšení podílu občanů Unie, kteří by 
chtěli být samostatně výdělečně činní, ve 
srovnání s výchozí úrovní

2i – Výsledky malých a středních podniků, 
pokud jde o udržitelnost, měřené na 
základě zvýšení podílu malých a středních 
podniků Unie vyrábějících udržitelné 
produkty modrého hospodářství a zelené 
produkty1a  a poskytujících takové služby  
a na základě zlepšení jejich účinného 
využívání zdrojů (jež mohou zahrnovat 
energii, materiály, vodu, recyklaci atd.) ve 
srovnání s výchozí hodnotou

*veškeré ukazatele je třeba srovnávat se 
stávající situací v roce 2018.

__________________

1a Zelené produkty a služby jsou ty, jejichž 
hlavní funkcí je snižovat riziko pro životní 
prostředí a minimalizovat znečištění a 
zdroje. Zahrnuty jsou i produkty 
s ekologickými vlastnostmi (produkty 
s ekodesignem a ekoznačkou, produkty 
vyrobené z organických materiálů nebo 
s vysokým obsahem recyklovaného 
materiálu). Zdroj: Bleskový průzkum 
Eurobarometru 342 na téma „Malé a 
střední podniky, účinné využívání zdrojů a 
zelené trhy“.
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