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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Globalizácia, finančná kríza a digitalizácia v posledných rokoch ťažko zasiahli európsky 
priemysel a podniky, najmä MSP. Výzvy a príležitosti v oblasti podnikania sú čoraz zložitejšie 
a potreba inovácie exponenciálne rastie. A preto je nevyhnutné stanoviť podporné opatrenia na 
úrovni Spoločenstva, ktorými sa podporí podnikanie, technologická a organizačná 
transformácia a prístup k úverom a poskytne sa finančná podpora. Ešte nikdy nebolo tak 
naliehavo potrebné ako dnes vytvoriť prostredie podporujúce vznik inovatívnych činností, ktoré 
umožnia fungovanie v novom ekonomickom prostredí a posilnia konkurencieschopnosť na 
čoraz globálnejšom trhu. Vytvorenie takéhoto prostredia je možné len presadzovaním princípu 
sietí, v rámci ktorého inštitúcie sprístupňujú systému svoje zručnosti a príležitosti, čím 
pomáhajú vytvárať reťazec, ktorý podporuje samostatnú zárobkovú činnosť. 

Taktiež treba vybrať vhodné podnikateľské nápady, stanoviť spolu s budúcimi podnikateľmi 
hlavné zásady prenikania na nové trhy a vytvoriť podpornú sieť pre startupy na regionálnej 
úrovni, a to prostredníctvom osobitne štruktúrovaných kurzov odbornej prípravy a 
poradenských služieb a zavedením vysoko účinnej politiky technickej pomoci.

Preto spravodajkyňa víta, že v ďalšom viacročnom rámci sa bude pokračovať so súčasným 
programom COSME. Európsky parlament a najmä jeho výbor ITRE v plnej miere podporujú 
opatrenia na podporu MSP v EÚ zvyšovaním konkurencieschopnosti a odstraňovaním 
prekážok prístupu na trh a prístupu k financovaniu. V tejto súvislosti sa ukázalo, že program 
COSME je úspešnou iniciatívou Európskej únie, ktorá si získala vysoké uznanie medzi MSP 
(ako to potvrdila Komisia vo svojom posúdení vplyvu). To je dôvod, prečo je spravodajkyňa 
(napriek tomu, že rozumie dôvodom koncentrácie programov) sklamaná z rozhodnutia Komisie 
spojiť veľmi odlišné programy do jedného rámca, čím sa značne zníži viditeľnosť programu 
COSME a obsah typov akcií, ktoré sa majú financovať v súvislosti s existujúcimi právnymi 
predpismi.

A preto spravodajkyňa navrhuje rôzne zmeny nariadenia s cieľom odstrániť niektoré medzery, 
ktoré existujú medzi platným a navrhovaným nariadením, a posilniť význam a hodnotu nového 
návrhu programu COSME, a to:

• zviditeľniť značku programu COSME a v prípade potreby na ňu vhodne odkazovať;
• rozšíriť typy akcií, ktoré sa majú financovať, pokiaľ ide o MSP;
• opätovne zaviesť koncepciu udržateľnosti pre MSP;
• podporovať rozvoj sietí podnikov s cieľom umožniť mikropodnikom konkurovať na trhu;
• venovať osobitnú pozornosť určitým skupinám, ktoré preukázali, že ďalšia podpora je 
potrebná na rozvoj podnikateľskej kultúry, ako sú mladí podnikatelia a ženy podnikateľky;
• poskytovať podporu určitým činnostiam v odvetviach s vysokým podielom MSP a vysokým 
príspevkom k HDP Únie, ako je odvetvie cestovného ruchu;     
• zvýšiť rozpočet programu, ako sa uvádza v uznesení Parlamentu z 30. mája 2018 o 
viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch, a zaviesť určité 
rozpočtové limity pre administratívne výdavky;
• rozvíjať úlohu siete Enterprise Europe Network ako jednotného kontaktného miesta pre 
podporné služby pre podniky a zároveň zavádzať určité minimálne ukazovatele a normy pre 
danú sieť.
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Spravodajkyňa by chcela využiť pluralizmus, ktorým sa najnovšie v súčasnosti vyznačuje 
podnikateľský svet a rôzne formy podnikania – od spoločností orientovaných na trh až po 
neziskové organizácie. Spravodajkyňa má preto v úmysle zahrnúť medzi príjemcov programu 
COSME aj sociálne podniky, ktorých charakteristiky sú presne vymedzené a ktoré patria do 
kategórie MSP, ale z dôvodu svojej povahy sú schopné pretvárať obchodné a podnikateľské 
modely do nových originálnych podôb. Ukázalo sa, že tieto spoločnosti sú odolnejšie než 
tradičné podniky, a to vďaka tomu, že sú zakorenené na určitom území a ich hlavnou prioritou 
je dosahovanie zamestnanosti. Preto je dôležité podporovať nové obchodné modely, ako je 
odkúpenie podniku zamestnancami (odkúpenie spoločnosti časťou jej zamestnancov), pretože 
sociálne podniky stoja za novou víziou sieťovej ekonomiky. 

Takisto je dôležité zdôrazniť potrebu zahrnúť medzi príjemcov opatrení malé miestne verejné 
podniky, ktoré spĺňajú kritériá na to, aby mohli byť považované za MSP, a vykonávajú úlohy, 
ktoré sú dôležité pre miestne komunity.

Spravodajkyňa trvá na tom, že treba zlepšiť zrozumiteľnosť a prístupnosť právnych predpisov 
pre MSP, a preto uvádza viacero zmien s cieľom vysvetliť proces Európskej komisie pri 
udeľovaní grantov v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Kým návrh rieši podmienky prístupu MSP z tretích krajín k programu, spravodajkyňa by chcela 
zdôrazniť, že program by sa mal zameriavať v prvom rade na spoločnosti so sídlom v EÚ. V 
rámci programu by sa okrem toho mali zvážiť opatrenia, ktoré pomôžu MSP so sídlom v EÚ 
vstupovať na trhy tretích krajín.

Zoznam navrhovaných ukazovateľov na meranie účinnosti programu je príliš vágny a poskytuje 
veľmi málo informácií o účinnosti programu COSME. Spravodajkyňa by rada zaviedla nové 
ukazovatele, ktoré poskytnú cenné informácie a nebudú predstavovať príliš veľkú 
administratívnu záťaž.

Napokon by spravodajkyňa chcela zdôrazniť nevyhnutnosť doplnkovosti programu s inými 
existujúcimi opatreniami na podporu MSP, najmä s Programom InvestEU a jeho finančnými 
nástrojmi, ktoré sú k dispozícii pre MSP, ktoré sú v súčasnosti zahrnuté do programu COSME, 
a s nástrojom pre MSP (nástroj pre MSP v rámci programu pre výskum a inováciu Horizont) v 
rámci piliera pre priemysel a inováciu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1



AD\1166549SK.docx 5/46 PE627.879v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Vnútorný trh je základným 
kameňom Únie. Od svojho založenia 
významne prispieva k rastu, 
konkurencieschopnosti a zamestnanosti. 
Prispel k vytvoreniu nových príležitosti 
a dosiahnutiu úspor z rozsahu pre európske 
podniky, najmä mikro, malé a stredné 
podniky (MSP), a posilnil 
konkurencieschopnosť priemyslu. 
Vnútorný trh prispel k vytvoreniu 
pracovných miest a ponúkol spotrebiteľom 
väčší výber za nižšie ceny. Zostáva 
motorom budovania silnejšieho, 
vyrovnanejšieho a spravodlivejšieho 
hospodárstva. Ide o jeden z najväčších 
úspechov Únie a jej najlepšie aktívum 
v čoraz globálnejšom svete.

(1) Vnútorný trh je základným 
kameňom Únie. Od svojho založenia 
významne prispieva k rastu, rozvoju 
hospodárstva, prosperite,
konkurencieschopnosti a zamestnanosti. 
Prispel k vytvoreniu nových príležitosti 
a dosiahnutiu úspor z rozsahu pre európske 
podniky, najmä mikro, malé a stredné 
podniky (MSP), klastre a siete podnikov a 
konzorcium spoločností, a posilnil 
konkurencieschopnosť priemyslu a tiež sa 
zameral na vytvorenie a podporu 
hodnotového reťazca so zapojením 
podnikov do všetkých aspektov procesu. 
Vnútorný trh prispel k vytvoreniu 
pracovných miest a ponúkol spotrebiteľom 
väčší výber za nižšie ceny. Zostáva 
motorom zabezpečenia hospodárskeho 
rastu a budovania udržateľného, 
silnejšieho, vyrovnanejšieho 
a transparentnejšieho, ikluzívnejšieho a 
spravodlivejšieho hospodárstva. Ide 
o jeden z najväčších úspechov Únie a jej 
najlepšie aktívum v čoraz globálnejšom 
svete a kľúčový prvok úspechu pri 
transformácii na zdrojovo a energeticky 
efektívne, trvalo udržateľné hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Vnútorný trh sa musí neustále 
prispôsobovať rýchlo sa meniacemu 
prostrediu digitálnej revolúcie 
a globalizácie. Nová éra digitálnej inovácie 
aj naďalej poskytuje príležitosti pre 
podniky a jednotlivcov, vytvára nové 
produkty a obchodné modely, ale rovnako 
predstavuje výzvu pre reguláciu 
a presadzovanie.

(2) Vnútorný trh sa musí neustále 
prispôsobovať rýchlo sa meniacemu 
prostrediu digitálnej revolúcie, 
zmierňovania dôsledkov zmeny klímy
a globalizácie. Nová éra digitálnej inovácie 
a nových obchodných modelov založených 
na spoločnom využívaní zdrojov aj
poskytuje príležitosti pre podniky, 
zamestnancov a jednotlivcov, vytvára nové
udržateľné produkty, služby a obchodné 
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modely, ktoré sú väčšmi energeticky a 
zdrojovo efektívne, ale rovnako 
predstavuje príležitosť a výzvu pre
pracovnú silu, podnikovú 
konkurencieschopnosť a reguláciu 
a presadzovanie.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Stále však pretrvávajú bariéry 
riadneho fungovania vnútorného trhu 
a objavujú sa nové prekážky. Prijatie 
pravidiel predstavuje len prvý krok, 
rovnako dôležité však je, aby sa 
zabezpečilo ich fungovanie. V konečnom 
dôsledku je to otázka dôvery občanov 
v Úniu, jej schopnosť prinášať výsledky 
a schopnosť vytvárať pracovné miesta 
a rast a zároveň chrániť verejný záujem.

(4) Stále však pretrvávajú bariéry 
riadneho fungovania vnútorného trhu 
a objavujú sa nové prekážky. Prijatie 
pravidiel predstavuje len prvý krok, 
rovnako dôležité však je, aby sa 
zabezpečilo ich fungovanie. V konečnom 
dôsledku to znamená vytvorenie 
užitočného podmienok s cieľom vzbudiť 
dôveru občanov v Úniu, jej schopnosť 
vytvárať kvalitné pracovné miesta 
a udržateľný rast a zároveň chrániť 
verejný záujem.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V súčasnosti existuje viacero 
programov pre akcie Únie v oblasti 
konkurencieschopnosti podnikov vrátane 
MSP, ochrany spotrebiteľa, zákazníkov 
a koncových používateľov v oblasti 
finančných služieb, tvorby politiky 
v oblasti finančných služieb 
a potravinového reťazca. Niektoré ďalšie 
činnosti sú financované priamo v rámci 
rozpočtových položiek vnútorného trhu. Je 
potrebné zefektívniť a využívať synergie 
medzi rôznymi akciami a vytvoriť 
pružnejší a agilnejší rámec financovania 

(5) V súčasnosti existuje viacero 
programov pre akcie Únie v oblasti 
konkurencieschopnosti podnikov vrátane 
MSP, ochrany spotrebiteľa, zákazníkov 
a koncových používateľov v oblasti 
finančných služieb, tvorby politiky 
v oblasti finančných služieb 
a potravinového reťazca. Niektoré ďalšie 
činnosti sú financované priamo v rámci 
rozpočtových položiek vnútorného trhu. 
Treba zefektívniť a využívať synergie a 
komplementárnosť medzi rôznymi 
akciami, čoho dôsledkom bude pridaná 
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činností zameraných na dosiahnutie dobre 
fungujúceho vnútorného trhu, a to 
z hľadiska nákladov čo najefektívnejším 
spôsobom. Preto je potrebné zriadiť nový 
program, ktorý by spájal činnosti 
financované v rámci týchto iných 
programov a iných príslušných 
rozpočtových položiek. Program by mal 
zahŕňať aj nové iniciatívy, ktorých cieľom 
je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu.

hodnota prostredníctvom väčšej 
doplnkovosti, a vytvoriť pružnejší 
a agilnejší rámec financovania činností 
zameraných na dosiahnutie dobre 
fungujúceho vnútorného trhu, ktorý bude 
efektívny, spotrebiteľsky priaznivý a bude 
zohľadňovať environmentálne a sociálne 
hľadiská. Preto je potrebné zriadiť nový 
program, ktorý by spájal činnosti 
financované v rámci týchto iných 
programov a iných príslušných 
rozpočtových položiek. Program by mal 
zahŕňať aj nové iniciatívy, ktorých cieľom 
je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Program by mal zohľadňovať aj 
pridanú hodnotu Únie rôznych 
intervencií, ich účinnosť a výsledky, 
pričom by sa mali zachovávať a zlepšovať 
osvedčené postupy. Mal by zahŕňať aj 
nové iniciatívy, ktorých cieľom je zlepšiť 
fungovanie vnútorného trhu, podporiť 
miestny hospodársky rozvoj a zasiahnuť v 
prípade, ak je riziko zlyhania trhu veľmi 
vysoké.

Odôvodnenie

Nové iniciatívy v oblasti hospodárskeho rozvoja by mali byť posudzované v kontexte 
programu.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Je preto vhodné vytvoriť program (7) Je preto vhodné vytvoriť program 
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pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť 
podnikov vrátane mikro, malých
a stredných podnikov a európsku štatistiku 
(ďalej len „program“). Program by sa mal 
zriadiť na obdobie siedmich rokov od roku 
2021 do roku 2027.

pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť a 
udržateľnosť podnikov, s osobitným 
zameraním na mikropodniky, malé a
stredné podniky, klastre, siete podnikov, 
konzorciá spoločností a európsku 
štatistiku (ďalej len „program“). Program 
by sa mal zriadiť na obdobie siedmich 
rokov od roku 2021 do roku 2027.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Program by mal podporovať 
navrhovanie, vykonávanie a presadzovanie 
právnych predpisov Únie, ktoré podporujú 
riadne fungovanie vnútorného trhu. 
Program by mal podporovať vytvorenie 
vhodných podmienok na posilnenie 
postavenia všetkých aktérov vnútorného 
trhu: podnikov, občanov vrátane 
spotrebiteľov, občianskej spoločnosti a
verejných orgánov. Na tento účel by sa 
program mal zameriavať na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti podnikov, najmä 
malých a stredných podnikov, ale aj na 
podporu presadzovania predpisov v oblasti 
ochrany a bezpečnosti spotrebiteľov, ako 
aj prostredníctvom zvyšovania 
informovanosti podnikov a jednotlivcov 
tým, že im poskytne správne nástroje, 
znalosti a schopnosti prijímať informované 
rozhodnutia a posilní ich účasť na tvorbe 
politík Únie. Okrem toho by cieľom tohto 
programu malo byť zlepšenie regulačnej 
a administratívnej spolupráce, najmä 
prostredníctvom výmeny najlepších 
postupov, budovania základov znalostí 
a schopností vrátane využívania 
strategického verejného obstarávania. 
Program by sa mal zameriavať aj na 
podporu tvorby medzinárodných noriem 
vysokej kvality, ktoré sú základom 
vykonávania právnych predpisov Únie. To 
zahŕňa aj tvorbu noriem v oblasti 

(8) Program by mal podporovať 
navrhovanie, vykonávanie a presadzovanie 
právnych predpisov Únie, ktoré podporujú 
riadne fungovanie a zlepšenie vnútorného 
trhu. Program by mal podporovať 
vytvorenie vhodných podmienok na 
posilnenie postavenia všetkých aktérov 
vnútorného trhu: podnikov, zamestnancov, 
občanov vrátane spotrebiteľov, občianskej 
spoločnosti a verejných orgánov, pričom 
by staval na úspechu súčasného 
programu pre konkurencieschopnosť 
malých a stredných podnikov (COSME). 
Na tento účel by sa program mal 
zameriavať na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti podnikov, najmä 
malých a stredných podnikov, ale aj na 
podporu podmienok pre tvorbu kvalitných 
pracovných miest, miestneho 
hospodárskeho rozvoja, presadzovania 
predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľov 
na vysokej úrovni, pravidiel bezpečnosti, 
ako aj environmentálnych noriem, a
prostredníctvom zvyšovania 
informovanosti podnikov a jednotlivcov 
tým, že im poskytne správne informácie, 
nástroje, odbornú prípravu, znalosti 
a schopnosti prijímať informované 
rozhodnutia a posilní ich účasť na tvorbe 
politík Únie. Okrem toho by cieľom tohto 
programu malo byť zlepšenie regulačnej 
a administratívnej spolupráce, najmä 
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finančného vykazovania a auditu, čím sa 
prispeje k transparentnosti a dobrému 
fungovaniu kapitálových trhov Únie 
a k zvýšeniu ochrany investorov. Program 
by mal podporovať tvorbu pravidiel 
a tvorbu noriem aj tak, že zabezpečuje čo 
najširšie zapojenie zainteresovaných strán. 
Cieľom programu by takisto mala byť 
podpora vykonávania a presadzovania 
právnych predpisov Únie, čím sa zabezpečí 
vysoká úroveň zdravia ľudí, zvierat 
a rastlín v rámci celého potravinového 
reťazca a zlepšenie dobrých životných 
podmienok zvierat.

prostredníctvom výmeny najlepších 
postupov, budovania základov znalostí 
a schopností vrátane využívania 
strategického verejného obstarávania a 
podpory centier digitálnych znalostí. 
Program by sa mal zameriavať aj na 
podporu tvorby medzinárodných noriem 
vysokej kvality, ktoré sú základom 
vykonávania právnych predpisov Únie. To 
zahŕňa aj tvorbu noriem v oblasti 
finančného vykazovania a auditu, čím sa 
prispeje k transparentnosti a dobrému 
fungovaniu kapitálových trhov Únie 
a k zvýšeniu ochrany investorov. Program 
by mal podporovať tvorbu pravidiel
a tvorbu noriem aj tak, že zabezpečuje čo 
najširšie zapojenie zainteresovaných strán. 
Cieľom programu by takisto mala byť 
podpora vykonávania a presadzovania 
právnych predpisov Únie, čím sa zabezpečí 
vysoká úroveň zdravia ľudí, zvierat 
a rastlín v rámci celého potravinového 
reťazca a zlepšenie dobrých životných 
podmienok zvierat.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Zlúčenie existujúcich programov 
by nemalo viesť k menšej jasnosti a 
transparentnosti. Európska komisia by sa 
spolu s členskými štátmi mala usilovať o 
poskytnutie presných a včasných 
informácií o programoch a zvyšovať 
informovanosť medzi potenciálnymi
príjemcami.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Moderný vnútorný trh podporuje 
hospodársku súťaž a prináša výhody pre 
spotrebiteľov, podniky a zamestnancov. 
Lepšie využívanie stále sa vyvíjajúceho 
jednotného trhu so službami by malo 
pomôcť európskym podnikom vytvárať 
pracovné miesta a cezhranične sa rozrastať, 
poskytovať širší výber služieb za lepšie 
ceny a zachovávať vysoké normy pre 
spotrebiteľov a pracovníkov. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by mal program 
prispieť k odstráneniu zostávajúcich 
prekážok a k zabezpečeniu regulačného 
rámca, ktorý sa dokáže prispôsobiť novým 
inovačným obchodným modelom.

(9) Moderný vnútorný trh podporuje 
hospodársku súťaž, vysokokvalitné služby 
v prospech spotrebiteľov a podnikov a 
pracovné podmienky
zamestnancov.Vytvára priaznivé 
prostredie pre tvorbu pracovných miest a 
zaručuje lepšie fungovanie 
vysokokvalitných služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu. Lepšie využívanie 
stále sa vyvíjajúceho jednotného trhu so 
službami by malo pomôcť európskym 
podnikom vytvárať kvalitné pracovné 
miesta a cezhranične sa rozrastať, 
poskytovať širší výber služieb za lepšie 
ceny a zachovávať vysoké normy pre 
spotrebiteľov a pracovníkov. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by mal program 
prispieť k odstráneniu zostávajúcich 
prekážok a k zabezpečeniu regulačného 
rámca, ktorý sa dokáže prispôsobiť novým 
inovačným obchodným modelom, ktoré sú 
v súlade s vysokou mierou sociálnej 
ochrany, a to aj podnikateľov.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Nové problémy v oblasti regulácie 
a presadzovania právnych predpisov sa 
týkajú rýchlo sa meniaceho prostredia 
digitálnej revolúcie, pokiaľ ide o také 
otázky, ako je kybernetická bezpečnosť, 
internet vecí alebo umelá inteligencia. Ak 
by došlo k vzniku škody, prísne pravidlá 
týkajúce sa bezpečnosti výrobkov 
a zodpovednosti za ne sú nevyhnutnými na 
zabezpečenie politickej reakcie, ktorá 
európskym občanom vrátane spotrebiteľov 
a podnikov umožní mať osoh z týchto 
pravidiel. Program by mal preto prispievať 
k rýchlemu prispôsobeniu a presadzovaniu 

(11) Nové problémy v oblasti regulácie 
a presadzovania právnych predpisov sa 
týkajú rýchlo sa meniaceho prostredia 
digitálnej revolúcie, pokiaľ ide o také 
otázky, ako je kybernetická bezpečnosť, 
politika v oblasti ochrany súkromia a 
údajov, internet vecí alebo umelá 
inteligencia a súvisiace etické normy. Táto 
zložitá úloha, ktorá má technologický, 
kultúrny, organizačný a sociálny rozmer, 
by sa mala riešiť s podporou všetkých 
dotknutých odvetví a aktérov. Ak by došlo 
k vzniku škody, prísne pravidlá týkajúce sa 
bezpečnosti výrobkov a zodpovednosti za 
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režimu Únie v oblasti zodpovednosti za 
výrobky, ktorý podporuje inovácie.

ne sú nevyhnutnými na zabezpečenie 
politickej reakcie, ktorá európskym 
občanom vrátane spotrebiteľov a podnikov 
umožní mať osoh z týchto pravidiel a 
získať k nim prístup. Program by mal 
preto prispievať k rýchlemu prispôsobeniu 
a presadzovaniu režimu Únie v oblasti 
zodpovednosti za výrobky, ktorý podporuje 
inovácie.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Verejné obstarávanie využívajú 
verejné orgány s cieľom zabezpečiť 
hodnotu za vynaložené verejné prostriedky 
a prispieť k inovatívnejšiemu, 
udržateľnejšiemu, inkluzívnejšiemu 
a konkurencieschopnejšiemu vnútornému 
trhu. Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/23/EÚ49, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2014/24/EÚ50  a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/25/EÚ51

poskytujú právny rámec pre integráciu 
a účinné fungovanie trhov verejného 
obstarávania, ktoré predstavujú 14 % 
hrubého domáceho produktu Únie, 
v prospech verejných orgánov, podnikov, 
ako aj občanov vrátane spotrebiteľov. 
Program by preto mal podporovať
opatrenia na zabezpečenie širšieho 
zavádzania strategického verejného 
obstarávania, profesionalizácie verejných 
obstarávateľov, lepšieho prístupu k trhom 
verejného obstarávania pre MSP, zvýšenia 
transparentnosti, integrity a lepších údajov, 
posilnenia digitálnej transformácie 
obstarávania a podpory spoločného 
obstarávania, prostredníctvom posilnenia 
partnerského prístupu s členskými štátmi, 
zlepšenia zberu údajov a analýzy údajov, 
a to aj prostredníctvom rozvoja 
špecializovaných nástrojov IT, podpory 

(15) Verejné obstarávanie využívajú 
verejné orgány s cieľom zabezpečiť 
hodnotu za vynaložené verejné prostriedky 
a prispieť k inovatívnejšiemu, 
udržateľnejšiemu, inkluzívnejšiemu 
a konkurencieschopnejšiemu vnútornému 
trhu. Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/23/EÚ49, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2014/24/EÚ50  a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/25/EÚ51

poskytujú právny rámec pre integráciu 
a účinné fungovanie trhov verejného 
obstarávania, ktoré predstavujú 14 % 
hrubého domáceho produktu Únie, 
v prospech verejných orgánov, podnikov, 
ako aj občanov vrátane spotrebiteľov. 
Verejné orgány môžu svojou politikou 
verejného obstarávania vytvoriť a 
podporiť trhy s inovačnými tovarmi a 
službami. Program by preto mal 
podporovať opatrenia na zabezpečenie 
širšieho zavádzania strategického 
verejného obstarávania systematickejším 
využívaním environmentálnych, 
sociálnych kritérií a kritérií spravodlivého 
obchodu pri zadávaní zákaziek, 
profesionalizácie verejných obstarávateľov, 
lepšieho prístupu k trhom verejného 
obstarávania pre MSP, podniky sociálneho 
hospodárstva a siete obchodných 
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výmeny skúseností a osvedčených 
postupov, poskytovania usmernení, 
uzatvárania prospešných obchodných 
dohôd, posilnenia spolupráce medzi 
vnútroštátnymi orgánmi a spúšťania 
pilotných projektov.

organizácií, zvýšenia transparentnosti, 
integrity a lepších údajov, posilnenia 
digitálnej transformácie obstarávania 
a podpory spoločného obstarávania, 
prostredníctvom posilnenia partnerského 
prístupu s členskými štátmi, zlepšenia 
zberu údajov a analýzy údajov, a to aj 
prostredníctvom rozvoja špecializovaných 
nástrojov IT, podpory výmeny skúseností 
a osvedčených postupov, poskytovania 
usmernení, uzatvárania prospešných 
obchodných dohôd, posilnenia spolupráce 
medzi vnútroštátnymi orgánmi a spúšťania 
pilotných projektov.

__________________ __________________

49 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 
o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 
28.3.2014, s. 1).

49 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 
o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 
28.3.2014, s. 1).

50 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 
o verejnom obstarávaní a o zrušení 
smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 
28.3.2014, s. 65).

50 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 
o verejnom obstarávaní a o zrušení 
smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 
28.3.2014, s. 65).

51 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 
o obstarávaní vykonávanom subjektmi 
pôsobiacimi v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb a o zrušení smernice 
2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 
243).

51 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 
o obstarávaní vykonávanom subjektmi 
pôsobiacimi v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb a o zrušení smernice 
2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 
243).

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Program by mal podporovať rozvoj 
regulačného rámca Únie v oblasti práva 
obchodných spoločností a správy a riadenia 
spoločností, ako aj zmluvného práva, 
s cieľom zvýšiť efektívnosť 
a konkurencieschopnosť podnikov 

(17) Program by mal podporovať rozvoj 
regulačného rámca Únie v oblasti práva 
obchodných spoločností a správy a riadenia 
spoločností, ako aj zmluvného práva, 
s cieľom zvýšiť efektívnosť 
a konkurencieschopnosť podnikov 
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a zároveň poskytnúť ochranu 
zainteresovaným stranám, ktoré sú 
ovplyvnené obchodnou činnosťou 
spoločností, a reagovať na vznikajúce 
politické výzvy. Mal by tiež zabezpečiť 
primerané hodnotenie, vykonávanie 
a presadzovanie príslušného acquis, 
informovať zainteresované strany 
a pomáhať im a podporovať výmenu 
informácií v tejto oblasti. Program by mal 
ďalej podporovať iniciatívy Komisie 
v prospech jasného a prispôsobeného 
právneho rámca pre dátové hospodárstvo 
a inovácie. Tieto iniciatívy sú potrebné na 
zvýšenie právnej istoty, pokiaľ ide 
o zmluvné a mimozmluvné právo, 
predovšetkým s ohľadom na zodpovednosť 
a etiku v kontexte vznikajúcich 
technológií, ako napríklad internet vecí, 
umelá inteligencia, robotika, 3D tlač. 
Program by sa mal zamerať na 
podnecovanie rozvoja podnikania 
založeného na údajoch, keďže bude 
rozhodujúce pre pozíciu hospodárstva Únie 
v celosvetovej hospodárskej súťaži.

a zároveň poskytnúť ochranu 
zainteresovaným stranám, ktoré sú 
ovplyvnené obchodnou činnosťou 
spoločností, a reagovať na vznikajúce 
politické výzvy. Mal by tiež zabezpečiť 
primerané hodnotenie, vykonávanie 
a presadzovanie príslušného acquis, 
informovať zainteresované strany 
a pomáhať im a podporovať výmenu 
informácií v tejto oblasti. Program by mal 
ďalej podporovať iniciatívy Komisie 
v prospech jasného a prispôsobeného 
právneho rámca pre dátové hospodárstvo 
a inovácie. Tieto iniciatívy sú potrebné na 
zvýšenie právnej istoty, pokiaľ ide 
o zmluvné a mimozmluvné právo, 
predovšetkým s ohľadom na zodpovednosť 
a etiku v kontexte vznikajúcich 
technológií, ako napríklad internet vecí, 
umelá inteligencia, robotika, 3D tlač. 
Program by sa mal zamerať na 
podnecovanie rozvoja podnikania 
založeného na údajoch, pričom zabezpečí 
vysokú úroveň ochrany súkromia, keďže 
bude rozhodujúce pre pozíciu hospodárstva 
Únie v celosvetovej hospodárskej súťaži.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Úplne najdôležitejšie je posilnenie 
konkurencieschopnosti európskych 
podnikov pri súčasnom upevnení skutočne 
rovnakých podmienok a otvoreného 
a konkurencieschopného vnútorného trhu. 
MSP sú motorom európskeho 
hospodárstva, tvoria 99 % všetkých 
podnikov v Európe, poskytujú dve tretiny 
pracovných miest a významne prispievajú 
k vytváraniu nových pracovných miest 
s regionálnym a miestnym rozmerom.

(22) Úplne najdôležitejšie je posilnenie 
konkurencieschopnosti a udržateľnosti 
európskych podnikov pri súčasnom 
upevnení skutočne rovnakých podmienok 
a otvoreného a konkurencieschopného 
vnútorného trhu. MSP sú motorom 
európskeho hospodárstva, tvoria 99 % 
všetkých podnikov v Európe, poskytujú 
dve tretiny pracovných miest a významne 
prispievajú k vytváraniu nových, 
kvalitných pracovných miest vo všetkých 
odvetviach s regionálnym a miestnym 
rozmerom, a tým aj k sociálnej súdržnosti.
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MSP pomáhajú pri uskutočňovaní 
transformácie energetiky a prispievajú k 
dosahovaniu cieľov Únie v oblasti klímy 
vyplývajúcich z Parížskej dohody. 
Program by mal preto posilniť svoje 
kapacity na vývoj výrobkov a služieb 
vysokej kvality, ktoré sú šetrné k 
životnému prostrediu, a podporovať ich 
úsilie o zvýšenie efektívneho využívania 
zdrojov v súlade so zásadou prvoradosti 
energetickej efektívnosti. Program pritom 
prispieva aj k zlepšeniu 
konkurencieschopnosti MSP Únie na 
svetovom trhu.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Malé a stredné podniky čelia 
spoločným výzvam, ktoré na väčšie 
podniky nemajú rovnaký dosah, týka sa to 
získavania finančných prostriedkov 
a kvalifikovaných pracovných síl, 
zmierňovania administratívnej záťaže, 
podpory tvorivosti a inovácie, prístupu na 
trhy a podpory medzinárodného pôsobenia. 
Program by mal primerane riešiť takéto 
zlyhania trhu, pričom by nemal nevhodne 
narúšať hospodársku súťaž na vnútornom 
trhu.

(23) Malé a stredné podniky čelia 
spoločným výzvam, ktoré na väčšie 
podniky nemajú rovnaký dosah, týka sa to 
získavania finančných prostriedkov 
a kvalifikovaných pracovných síl, 
zmierňovania administratívnej záťaže, 
podpory tvorivosti a inovácie, prístupu na 
trhy a podpory medzinárodného pôsobenia. 
Program by mal primerane riešiť takéto 
zlyhania trhu, pričom by nemal nevhodne 
narúšať hospodársku súťaž na vnútornom 
trhu. Program by mal predovšetkým 
vytvárať vhodné podmienky na 
zavádzanie technologických a 
organizačných inovácií vo výrobných 
procesoch, pričom by mal venovať 
pozornosť špecifickým formám MSP, ako 
sú mikropodniky, podniky zaoberajúce sa 
remeselnými činnosťami, samostatne 
zárobkovo činné osoby, slobodné 
povolania a podniky sociálneho 
hospodárstva. Pozornosť by sa mala 
venovať aj potenciálnym, novým a 
mladým podnikateľom a podnikateľom z 
radov žien, ako aj ostatným špecifickým 
cieľovým skupinám, ako sú starší ľudia, 
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migranti a podnikatelia patriaci do 
sociálne znevýhodnených alebo 
zraniteľných skupín, ako sú osoby so 
zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Program by mal podporovať a 
presadzovať kultúru inovácie tým, že 
podporí rozvoj prostredia, ktoré umožní 
vznik a rast podnikov, najmä inovatívnych 
mikropodnikov a MSP schopných čeliť 
výzvam, ktoré so sebou prináša čoraz 
konkurenčnejšie a rýchlejšie prostredie. 
Hĺbková transformácia inovačných 
procesov si vyžaduje rozvoj otvoreného 
inovačného modelu so zvýšeným podielom 
spolupráce v oblasti výskumu a 
spoločného využívania poznatkov a 
duševného vlastníctva medzi rôznymi 
organizáciami. Program by sa mal preto 
zameriavať na podporu inovačného 
procesu zahŕňajúceho nové obchodné 
modely založené na spolupráci, ktoré 
budú zamerané na vytváranie sietí a 
integráciu poznatkov a zdrojov v rámci 
spoločenstiev medzi organizáciami.

Odôvodnenie

Treba vyvinúť prostredie založené na inováciách, ktoré budú pôsobiť ako katalyzátor rastu 
hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23b) Program by mal riešiť také 
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zlyhania trhu pomerným spôsobom, 
pričom bude venovať osobitnú pozornosť 
opatreniam, z ktorých budú mať priamy 
úžitok MSP a siete podnikov, a nenaruší 
nenáležite hospodársku súťaž na 
vnútornom trhu.

Odôvodnenie

Program by mal vo všetkých svojich činnostiach zohľadniť MSP a siete podnikov.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Mnohé z problémov v oblasti 
konkurencieschopnosti Únie súvisia 
s ťažkosťami MSP pri získavaní prístupu 
k financiám, keďže zápasia 
s preukazovaním svojej úverovej bonity 
a majú nedostatočný kolaterál. Ďalšie 
výzvy pri financovaní vyplývajú z potreby 
MSP udržať si konkurencieschopnosť 
zapojením sa napr. do digitalizácie, 
internacionalizácie a inovačných činností 
a zvyšovania úrovne ich pracovnej sily. 
Obmedzený prístup k financiám má 
negatívny vplyv na tvorbu, rast a mieru 
prežitia podnikov, ako aj na pripravenosť 
nových podnikateľov prevziať 
životaschopné spoločnosti v rámci prevodu 
podniku.

(24) Mnohé z problémov v oblasti 
konkurencieschopnosti Únie súvisia 
s ťažkosťami MSP pri získavaní prístupu 
k financiám, keďže nemajú dostatok 
informácií, zápasia s preukazovaním svojej 
úverovej bonity, majú nedostatočný 
kolaterál alebo jednoducho nemajú 
dostatok informácií o existujúcich 
mechanizmoch na podporu ich činností 
na úrovni EÚ, vnútroštátnej alebo 
miestnej úrovni. Ďalšie výzvy pri 
financovaní vyplývajú z menšej veľkosti 
mikropodnikov a potreby MSP udržať si 
konkurencieschopnosť zapojením sa napr. 
do digitalizácie, internacionalizácie a
inovačných činností a zvyšovania úrovne 
ich pracovnej sily. Obmedzený prístup 
k financiám má negatívny vplyv na tvorbu, 
rast a mieru prežitia podnikov, ako aj na 
pripravenosť nových podnikateľov 
prevziať životaschopné spoločnosti v rámci 
prevodu podniku.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Na prekonanie týchto zlyhaní trhu a 
s cieľom zabezpečiť, aby MSP naďalej 
zohrávali svoju úlohu ako základ 
konkurencieschopnosti hospodárstva Únie, 
potrebujú malé a stredné podniky 
dodatočnú podporu prostredníctvom 
dlhových a kapitálových nástrojov, ktoré sa 
majú zriadiť v rámci špecializovaného 
nástroja pre MSP, Fondu InvestEU, 
zriadeného nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady [...]52. Nástroj na 
poskytovanie záruk za úvery zriadený na 
základe nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1287/201353 má 
preukázanú pridanú hodnotu a očakáva sa, 
že prinesie výhody najmenej 500 000 
malým a stredným podnikom; jeho 
nástupca bude zriadený v rámci 
špecializovaného nástroja pre MSP v rámci 
Fondu InvestEU.

(25) Na prekonanie týchto zlyhaní trhu a 
s cieľom zabezpečiť, aby MSP naďalej 
zohrávali svoju úlohu ako základ 
konkurencieschopnosti hospodárstva Únie
a hnacia sila udržateľného hospodárstva, 
potrebujú malé a stredné podniky 
dodatočnú podporu prostredníctvom 
dlhových a kapitálových nástrojov, ktoré sa 
majú zriadiť v rámci špecializovaného 
nástroja pre MSP, Fondu InvestEU, 
zriadeného nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady [...]52. Nástroj na 
poskytovanie záruk za úvery zriadený na 
základe nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1287/201353 má 
preukázanú pridanú hodnotu a očakáva sa, 
že prinesie výhody najmenej 500 000 
malým a stredným podnikom; jeho 
nástupca bude zriadený v rámci 
špecializovaného nástroja pre MSP v rámci 
Fondu InvestEU. Väčšia pozornosť by sa
mala venovať lepším komunikačným a 
verejným kampaniam s cieľom zvýšiť 
informovanosť potenciálnych príjemcov o 
dostupnosti programu pre MSP. V záujme 
zvýšenia informovanosti o opatreniach 
Únie na podporu MSP by mali opatrenia, 
ktoré sú úplne alebo čiastočne 
financované týmto programom, vrátane 
sprostredkovateľov, zahŕňať európsky 
emblém (vlajka), ktorý je spojený s vetou 
uznávajúcou podporu prijatú v rámci 
programu COSME.

__________________ __________________

52 COM(2018) 439 v konečnom znení. 52 COM(2018) 439 v konečnom znení.

53 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 
2013, ktorým sa zriaďuje program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a malé a 
stredné podniky (COSME) (2014 - 2020) a 
ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347 z 
20.12.2013, s. 33).

53 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 
2013, ktorým sa zriaďuje program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a malé a 
stredné podniky (COSME) (2014 - 2020) a 
ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347 z 
20.12.2013, s. 33).
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Politické ciele tohto programu sa 
budú riešiť aj prostredníctvom finančných 
nástrojov a rozpočtovej záruky v rámci 
špecializovaného nástroja pre MSP, Fondu 
InvestEU. Finančná podpora by sa mala 
primerane použiť na riešenie zlyhaní trhu 
alebo suboptimálnych investičných 
podmienok, pričom akcie by sa nemali 
zameriavať na tie isté oblasti ako 
súkromné financovanie, vytláčať takéto 
financovanie ani narúšať hospodársku 
súťaž na vnútornom trhu. Akcie by mali 
mať jasnú európsku pridanú hodnotu.

(26) Politické ciele tohto programu sa 
budú riešiť aj prostredníctvom finančných 
nástrojov a rozpočtovej záruky v rámci 
špecializovaného nástroja pre MSP, Fondu 
InvestEU. Špecializovaný nástroj Fondu 
InvestEU pre MSP by mal mať centrálny 
zastrešujúci bod poskytujúci informácie o 
programe v každom členskom štáte s 
cieľom zvýšiť dostupnosť fondov pre 
MSP a ich informovanosť o týchto 
fondoch. Finančná podpora by sa mala 
používať na primerané riešenie zlyhaní 
trhu alebo suboptimálnych investičných 
situácií a príslušné akcie by nemali byť 
duplicitné k súkromnému financovaniu, 
ani by ho nemali vytláčať, resp. narúšať 
hospodársku súťaž na vnútornom trhu a 
mali by jasne ponúkať doplnkovosť a 
posilňovať synergie s inými európskymi 
programami. Akcie by mali mať jasnú 
európsku pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Akcie podporené z fondu 
InvestEU, či už prostredníctvom zložky, za 
ktorú zodpovedá EÚ, alebo zložky, za 
ktorú zodpovedajú členské štáty, by 
nemali duplikovať ani vytláčať súkromné 
financovanie, ani narúšať hospodársku 
súťaž na vnútornom trhu, ale s odkazom 
na už existujúce miestne verejné a 
súkromné záručné schémy by mali 
uprednostňovať integráciu s týmito 
schémami s hlavným cieľom zvýšiť a 
rozšíriť skutočné prínosy pre konečných 
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príjemcov (MSP určené podľa definície 
uvedenej v odporúčaní 2003/361/ES) s 
cieľom dosiahnuť skutočnú doplnkovosť 
intervencií.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26b) Okrem prístupu k financovaniu je 
kľúčový aj prístup k zručnostiam vrátane 
riadiacich zručností a vedomostí, ktoré sú 
kritickými faktormi pre prístup MSP k 
existujúcim fondom, inováciu, 
hospodársku súťaž a rast. Poskytnutie 
finančných nástrojov plánované v 
programe EUInvest by preto malo 
sprevádzať vypracovanie vhodných 
mentorských a vzdelávacích programov a 
poskytovanie obchodných služieb 
založených na vedomostiach.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Program by mal poskytovať účinnú 
podporu MSP počas celého ich životného 
cyklu. Mal by nadväzovať na jedinečné 
poznatky a odborné znalosti vypracované 
s ohľadom na MSP a priemyselné odvetvia 
a na dlhoročné skúsenosti s prácou 
s európskymi, národnými a regionálnymi 
zainteresovanými stranami. Táto podpora 
by mala vychádzať z úspešných skúseností 
siete Enterprise Europe Network ako 
jednotného kontaktného miesta na 
zlepšenie konkurencieschopnosti MSP 
a rozvoja ich podnikania na jednotnom trhu 
aj mimo neho. Táto sieť plánuje 
pokračovať v poskytovaní služieb v mene 

(27) Program by mal poskytovať účinnú 
podporu MSP počas celého ich životného 
cyklu, ako aj pomoc od prípravy projektov 
až po obchodné zhodnocovanie a prístup 
na trh a podporovať tvorbu sietí 
komerčných podnikov. Mal by nadväzovať 
na jedinečné poznatky a odborné znalosti 
vypracované s ohľadom na MSP 
a hospodárske a podnikateľské odvetvia 
a na dlhoročné skúsenosti s prácou 
s európskymi, národnými a regionálnymi 
zainteresovanými stranami. Táto podpora 
by mala vychádzať zo skúseností siete 
Enterprise Europe Network ako jednotného 
kontaktného miesta na zlepšenie 
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iných programov Únie, najmä v rámci 
programu Horizont 2020, pričom sa 
využijú finančné zdroje týchto programov. 
Mentorský program pre nových 
podnikateľov by mal naďalej zostať 
nástrojom, ktorý umožní novým alebo 
nádejným podnikateľom získať obchodné 
skúsenosti tým, že sa spoja so skúseným 
podnikateľom z inej krajiny, čo pomôže 
posilniť ich podnikateľské talenty. Program 
by sa mal ďalej usilovať rásť a rozširovať 
svoje geografické pokrytie, a tak ponúkať 
širšiu škálu možností podnikateľov nájsť 
vhodného partnera, prípadne aj 
v súčinnosti s inými iniciatívami Únie.

konkurencieschopnosti MSP a rozvoja ich 
podnikania na jednotnom trhu aj mimo 
neho. Táto sieť plánuje pokračovať 
v poskytovaní služieb v mene iných 
programov Únie, najmä v rámci programu 
Horizont 2020, pričom sa využijú finančné 
zdroje týchto programov. Mal by 
podporovať aj posilnenú účasť 
organizácie zastupujúcej MSP pri vývoji 
iniciatívy v oblasti politiky jednotného 
trhu, napríklad verejného obstarávania, 
normalizačných procesov a režimov 
duševného vlastníctva. Sieť by mala tiež 
zvýšiť počet opatrení a poskytovať 
cielenejšie poradenstvo pre MSP 
vypracúvaním projektov a podporou 
nadväzovania kontaktov a 
technologického a organizačného 
prechodu. Sieť by mala zlepšiť aj 
spoluprácu a kontakty s inými 
poradenskými centrami zriadenými v 
rámci digitálneho programu a Fondu 
InvestEU, pokiaľ ide o prístup k 
finančným prostriedkom. Cieľom 
programu COSME v rámci siete by malo 
byť aj poskytovanie služieb vysokej kvality 
v celej Európe s osobitným dôrazom na 
oblasti činností a zemepisné časti Únie, v 
ktorých siete a sprostredkovateľské strany 
nedosahujú očakávané výsledky. Úspešný 
mentorský program pre nových 
podnikateľov – Erasmus pre mladých 
podnikateľov – by mal naďalej zostať 
nástrojom, ktorý umožní novým alebo 
nádejným podnikateľom získať obchodné a 
manažérske skúsenosti tým, že sa spoja so 
skúseným podnikateľom z inej krajiny, čo 
pomôže posilniť ich podnikateľské talenty. 
Program by mal rozširovať svoje 
geografické pokrytie, a tak ponúkať širšiu 
škálu možností podnikateľov nájsť 
vhodného partnera, prípadne aj 
v súčinnosti s inými iniciatívami Únie. V 
záujme zvýšenia pridanej hodnoty 
prostredníctvom podpory podnikateľských 
aktivít treba venovať osobitnú pozornosť 
mikropodnikom a tým, ktorí doteraz 
najmenej využívali výhody súčasného 
programu a u ktorých kultúra podnikania 
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zostáva na veľmi základnej úrovni a čelí 
mnohým prekážkam. Malo by sa 
vynaložiť maximálne úsilie o dosiahnutie 
geograficky vyváženého rozdelenia 
finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Malo by sa vynaložiť väčšie úsilie 
na zníženie administratívnej záťaže a 
zvýšenie dostupnosti programov s cieľom 
znížiť náklady, ktorým čelia MSP a 
mikropodniky v dôsledku komplikovaného 
procesu podávania žiadostí a požiadaviek 
účasti. Členské štáty by tiež mali zvážiť 
vytvorenie jednotného informačného 
miesta pre podniky so záujmom o 
využívanie fondov Únie, ktoré budú slúžiť 
ako jednotné kontaktné miesto. Postup 
hodnotenia by mal byť čo najjednoduchší 
a najrýchlejší, aby sa umožnilo včasné 
využívanie výhod, ktoré program ponúka.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Klastre sú strategickým nástrojom 
na podporu konkurencieschopnosti 
a rozširovania MSP, keďže poskytujú 
priaznivé podnikateľské prostredie. 
Spoločné iniciatívy v oblasti klastrov by 
mali v záujme urýchlenia rastu MSP 
zasiahnuť kritickú masu. Prostredníctvom 
prepojenia špecializovaných ekosystémov 
vytvárajú klastre nové obchodné 
príležitosti pre MSP a lepšie ich integrujú 
v európskych a globálnych strategických 
hodnotových reťazcoch. Podpora by sa 

(28) Klastre sú strategickým nástrojom 
na podporu konkurencieschopnosti 
a rozširovania MSP, keďže poskytujú 
priaznivé podnikateľské prostredie, zvyšujú 
udržateľný rozvoj priemyslu a služieb a 
posilňujú hospodársky rozvoj regiónov 
prostredníctvom vytvárania pracovných 
miest. Spoločné iniciatívy v oblasti 
klastrov by mali v záujme urýchlenia rastu 
MSP zasiahnuť kritickú masu. 
Prostredníctvom prepojenia 
špecializovaných ekosystémov vytvárajú 
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mala poskytovať na rozvoj stratégií 
nadnárodných partnerstiev a na 
vykonávanie spoločných činností 
s podporou Európskej platformy pre 
spoluprácu klastrov. Udržateľné 
partnerstvá by sa mali podporovať 
prostredníctvom financovania všade tam, 
kde sa dosiahnu čiastkové ciele výkonnosti 
a účasti. Priama podpora MSP by mala 
smerovať cez klastrové organizácie na: 
zavádzanie vyspelých technológií, nových 
obchodných modelov, nízkouhlíkových 
a zdrojovo efektívnych riešení, tvorivosť 
a dizajn, zvyšovanie úrovne zručností, 
prilákanie talentov, zrýchlenie podnikania 
a internacionalizáciu. S cieľom uľahčiť 
priemyselnú transformáciu a vykonávanie 
stratégií pre inteligentnú špecializáciu by 
mali byť zapojené aj iné špecializované 
subjekty na podporu MSP. Program by tak 
mal prispievať k rastu a budovať spojenia 
s (digitálnymi) inovačnými centrami Únie 
a investíciami v rámci politiky súdržnosti 
a programu Európsky horizont. Preskúmať 
by sa mohli aj synergie s programom 
Erasmus.

klastre nové obchodné príležitosti pre MSP 
a lepšie ich integrujú v európskych 
a globálnych strategických hodnotových 
reťazcoch. Podpora by sa mala poskytovať 
na rozvoj stratégií nadnárodných 
partnerstiev a na vykonávanie spoločných 
činností s podporou Európskej platformy 
pre spoluprácu klastrov. Udržateľné 
partnerstvá by sa mali podporovať 
prostredníctvom financovania všade tam, 
kde sa dosiahnu čiastkové ciele výkonnosti 
a účasti. Priama podpora MSP by mala 
smerovať cez klastrové organizácie na: 
zavádzanie vyspelých technológií, nových 
obchodných modelov, riešení, tvorivosť 
a dizajn, zvyšovanie úrovne zručností, 
prilákanie talentov, zrýchlenie podnikania 
a internacionalizáciu. S cieľom uľahčiť 
priemyselnú transformáciu a vykonávanie 
stratégií pre inteligentnú špecializáciu by 
mali byť zapojené aj iné špecializované 
subjekty na podporu MSP. Program by tak 
mal prispievať k udržateľnému 
hospodárskemu rozvoju a budovať 
spojenia s (digitálnymi) inovačnými 
centrami Únie a investíciami v rámci 
politiky súdržnosti a programu Európsky 
horizont. Preskúmať by sa mohli aj 
synergie s programom Erasmus.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Program môže prispieť k zvýšeniu 
a/alebo zlepšeniu vzťahu medzi mikro, 
malými a strednými podnikmi a 
univerzitami, výskumnými strediskami a 
inými inštitúciami spojenými s vytváraním 
a šírením poznatkov. Toto spojenie môže 
pomôcť zlepšiť schopnosti podnikov 
reagovať na strategické výzvy, ktoré 
prináša nové medzinárodné prostredie.
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Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28b) Malé a stredné podniky čelia z 
dôvodu svojej menšej veľkosti špecifickým 
prekážkam rastu a majú ťažkosti s rastom 
a rozširovaním niektorých svojich 
obchodných činností. Únia poskytuje 
podporu na rozšírenie činností 
zameraných na inovácie v oblasti 
výskumu, najmä prostredníctvom nástroja 
pre MSP a nedávno prijatého pilotného 
projektu Európskej rady pre inováciu v 
rámci programu Horizont 2020. Program 
jednotného trhu by mal na základe 
pracovných metód a skúseností z nástroja 
pre MSP poskytovať podporu činnostiam 
rozširovania MSP, ktoré dopĺňajú novú 
EIC, s osobitným zameraním na 
prelomové inovácie v rámci programu 
Horizont Európa. Zvýšenie počtu akcií 
pre MSP v rámci tohto programu by sa 
malo zamerať napríklad na pomoc MSP 
pri rozširovaní komercializácie, 
internacionalizácie a trhových príležitostí.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Tvorivosť a inovácia je 
rozhodujúca pre konkurencieschopnosť 
priemyselných hodnotových reťazcov 
Únie. Predstavujú katalyzátory pre 
priemyselnú modernizáciu a prispievajú 
k inteligentnému, inkluzívnemu 
a udržateľnému rastu. Ich využívanie zo 
strany MSP je však stále ešte veľmi
opatrné. Program by preto mal podporovať 
cielené akcie, siete a partnerstvá pre 
inovácie poháňané tvorivosťou v celom 

(29) Pre konkurencieschopnosť 
priemyselných hodnotových reťazcov 
Únie sú kľúčové tvorivosť a inovácia, 
technologická a organizačná 
transformácia a zvýšená udržateľnosť z 
hľadiska výrobných procesov, najmä 
posilnené efektívne využívanie zdrojov a 
energie. Predstavujú katalyzátory pre 
modernizáciu podnikateľského a 
priemyselného sektora a prispievajú 
k inteligentnému, inkluzívnemu 
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priemyselnom hodnotovom reťazci. a udržateľnému rastu. Ich využívanie zo 
strany MSP je však stále ešte veľmi 
opatrné. Program by preto mal podporovať 
cielené akcie, siete a partnerstvá pre 
inovácie poháňané tvorivosťou v celom 
priemyselnom hodnotovom reťazci.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) Uznáva, že nástroj pre MSP v 
rámci programu Horizont 2020 bol pre 
podnikateľov mimoriadne úspešný 
prostredníctvom grantov fázy1 aj fázy2 pri 
postupe a ich nových podnikateľských 
nápadoch, testovaní a vývoji prototypu. 
Zatiaľ čo proces výberu už je veľmi 
prísny, z dôvodu obmedzených finančných 
zdrojov stále nie je možné financovať 
mnohé veľmi dobré projekty. 
Vykonávanie v rámci agentúry EASME 
pre MSP prebieha veľmi efektívne. Zatiaľ 
čo sa program zameriava na projekty v 
oblasti špičkových technológií, metodika 
tohto programu by sa mala rozšíriť na 
všetky typy rozširujúcich sa MSP.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29b) Program COSME by sa mal 
zamerať aj na odvetvia vyznačujúce sa 
výrazným rastom, sociálnym potenciálom 
vysokým pomerom MSP. Cestovný ruch je 
jedinečný sektor hospodárstva Únie, ktorý 
významne prispieva k HDP Únie a ktorý 
riadia najmä MSP. Únia by mala
pokračovať a zintenzívniť opatrenia na 
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podporu špecifík tohto sektora.

Odôvodnenie

Program by sa mal zamerať na sektor cestovného ruchu vzhľadom na jeho význam v 
európskom kontexte.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Európske normy hrajú dôležitú 
úlohu na vnútornom trhu. Sú životne 
dôležité pre konkurencieschopnosť 
podnikov, a najmä pre malé a stredné 
podniky. Takisto predstavujú kľúčový 
nástroj na podporu právnych predpisov 
a politík Únie vo viacerých kľúčových 
oblastiach, ako je energetika, zmena
klímy, informačné a komunikačné 
technológie, udržateľné využívanie 
zdrojov, inovácie, bezpečnosť výrobkov, 
ochrana spotrebiteľov, bezpečnosť 
a pracovné podmienky na pracovisku 
a starnutie obyvateľstva, čo pre celú 
spoločnosť znamená pozitívny prínos.

(30) Európske normy hrajú dôležitú 
úlohu na vnútornom trhu. Sú životne 
dôležité pre konkurencieschopnosť 
podnikov, a najmä pre malé a stredné 
podniky. Takisto predstavujú kľúčový 
nástroj na podporu právnych predpisov 
a politických cieľov Únie vo viacerých 
kľúčových oblastiach, ako je zrýchlenie 
energetickej transformácie, riešenie 
zmeny klímy, ochrana životného 
prostredia, zlepšenie kvality ovzdušia a 
vody, informačné a komunikačné 
technológie, udržateľné využívanie zdrojov
a ich recyklácia, technologické a sociálne
inovácie, bezpečnosť výrobkov, ochrana 
spotrebiteľov, bezpečnosť a pracovné 
podmienky na pracovisku a starnutie 
obyvateľstva, čo pre celú spoločnosť 
znamená pozitívny prínos.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30a) Pri všetkých relevantných 
iniciatívach a činnostiach, na ktoré sa 
program vzťahuje, by sa mali brať do 
úvahy zásady transparentnosti a 
rovnakých príležitostí pre mužov a ženy. 
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Pri týchto iniciatívach a činnostiach by sa 
malo zohľadňovať aj dodržiavanie 
ľudských práv a základných slobôd pre 
všetkých občanov.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(65) Program by mal podporovať 
synergie a doplnkovosť, pokiaľ ide o MSP 
a podporu podnikania v rámci Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja zriadeného 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) [...]69. Špecializovaný nástroj pre 
MSP, Fond InvestEU, zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]70, 
bude navyše poskytovať záruky za dlhy a 
kapitálovú podporu na zlepšenie prístupu 
MSP k financovaniu a jeho dostupnosti pre 
MSP. Program by sa mal takisto usilovať o 
synergie s vesmírnym programom 
zriadeným nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) [...]71, pokiaľ ide 
o podporu MSP pri využívaní prelomových 
inovácií a iných riešení vyvinutých v rámci 
uvedených programov.

(65) Program by mal podporovať 
synergie, komplementárnosť
a doplnkovosť, pokiaľ ide o MSP 
a podporu podnikania v rámci Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja zriadeného 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) [...]69. Špecializovaný nástroj pre 
MSP, Fond InvestEU, zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]70, 
bude navyše poskytovať záruky za dlhy a 
kapitálovú podporu na zlepšenie prístupu 
MSP k financovaniu a jeho dostupnosti pre 
MSP a mikropodniky. Program by sa mal 
takisto usilovať o synergie s vesmírnym 
programom zriadeným nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...]71, 
pokiaľ ide o podporu MSP pri využívaní 
prelomových inovácií a iných riešení 
vyvinutých v rámci uvedených programov.

__________________ __________________

69 KOM(2018) 372 v konečnom znení. 69 KOM(2018) 372 v konečnom znení.

70 KOM(2018) 439 v konečnom znení. 70 KOM(2018) 439 v konečnom znení.

71 KOM(2018) 447 v konečnom znení. 71 KOM(2018) 447 v konečnom znení.

Odôvodnenie

Pridaný odkaz na doplnkovosť a mikropodniky.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(67) Program by mal podporovať 
synergie a doplnkovosť, pokiaľ ide o 
program Digitálna Európa, zriadený 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) [...]73, ktorý je zameraný na podporu 
digitalizácie hospodárstva Únie a 
verejného sektora.

(67) Program by mal podporovať 
synergie a doplnkovosť, pokiaľ ide o 
program Digitálna Európa, zriadený 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) [...]73, ktorý je zameraný na podporu 
digitalizácie hospodárstva Únie a 
verejného sektora a zvýšenie kybernetickej 
bezpečnosti.

__________________ __________________

73 KOM(2018) 434 v konečnom znení. 73 KOM(2018) 434 v konečnom znení.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje program na 
zlepšenie fungovania vnútorného trhu a
konkurencieschopnosti podnikov vrátane 
mikro, malých a stredných podnikov a 
rámec pre financovanie rozvoja, tvorby a
šírenia európskej štatistiky v zmysle článku
13 nariadenia (ES) č. 223/2009 (ďalej len 
„program“).

Týmto nariadením sa zriaďuje program na
zlepšenie fungovania vnútorného trhu 
a konkurencieschopnosti a udržateľnosti
podnikov vrátane mikro, malých 
a stredných podnikov, sociálnych
podnikov a sietí takýchto podnikov 
a rámec pre financovanie rozvoja, tvorby 
a šírenia európskej štatistiky v zmysle 
článku 13 nariadenia (ES) č. 223/2009 
(ďalej len „program“).

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. „Podnik sociálneho hospodárstva 
a sociálny podnik“ je podnik, ktorého 
hlavným cieľom je vyvíjať sociálny vplyv 
a nie prinášať zisk svojím vlastníkom 
alebo akcionárom a ktorý funguje tak, že 
poskytuje tovar a služby na trhu a je 
riadený otvoreným a zodpovedným 
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spôsobom s účasťou zamestnancov, 
spotrebiteľov a zainteresovaných strán;

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) „Miestny verejný podnik“ je malý 
miestny podnik verejných služieb, ktorý 
spĺňa kritériá MSK a uskutočňuje dôležité 
úlohy pre miestne komunity;

Odôvodnenie

Miestne verejné podniky sú druh podnikateľskej činnosti s osobitnými charakteristikami, ktoré 
sa majú riadne zohľadniť v programe COSME.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4c) „Siete podnikov“ sú spojenia 
podnikateľov s cieľom uskutočňovať 
spoločné projekty, v ktorých dva alebo 
viacero MSP spoločne vykonávajú jednu 
alebo viacero hospodárskych činností za 
účelom zvýšenia ich 
konkurencieschopnosti na trhu.

Odôvodnenie

Siete podnikov sú zásadnými aktérmi vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, 
a najmä chrániť a posilňovať postavenie 
občanov, spotrebiteľov a podnikov, najmä 
mikro, malých a stredných podnikov
(MSP) prostredníctvom presadzovania 
práva Únie, uľahčenia prístupu na trh, 
tvorby noriem a podpory zdravia ľudí, 
rastlín, zdravia zvierat a dobrých 
životných podmienok zvierat; ako aj 
posilniť spoluprácu medzi príslušnými 
orgánmi členských štátov a medzi 
príslušnými orgánmi členských štátov 
a Komisiou a decentralizovanými 
agentúrami Únie;

a) zlepšiť konkurencieschopnosť a 
fungovanie vnútorného trhu, ktoré ho 
posilní s miestnymi ekonomikami, riešiť 
neefektívnosť trhu a uľahčiť 
presadzovanie právneho rámca Únie,
chrániť a posilniť postavenie občanov, 
spotrebiteľov a podnikov vrátane 
pracovnej sily, najmä mikropodnikov, 
malých a stredných podnikov, ktoré 
prispievajú k plneniu cieľov v oblasti 
klímy a udržateľného priemyselného 
rastu, ako aj vytvoriť podmienky pre 
stabilnú a kvalitnú zamestnanosť, 
uľahčovanie prístupu na trh, tvorba
noriem a podpora zdravia ľudí, zvierat a 
rastlín a dobrých životných podmienok 
zvierat; ako aj posilniť spoluprácu a 
výmenu najlepších postupov medzi 
príslušnými orgánmi členských štátov 
a medzi príslušnými orgánmi členských 
štátov a Komisiou a decentralizovanými 
agentúrami Únie;

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zefektívniť vnútorný trh, uľahčiť 
prevenciu a odstraňovanie prekážok, 
podporovať tvorbu, vykonávanie 
a presadzovanie právnych predpisov Únie 
v oblastiach vnútorného trhu s tovarom 
a so službami, verejného obstarávania, 
dohľadu nad trhom, ako aj v oblasti práva 
obchodných spoločností, zmluvného 
a mimozmluvného práva, boja proti praniu 
špinavých peňazí, voľného pohybu 
kapitálu, finančných služieb a hospodárskej 
súťaže vrátane tvorby nástrojov na 
riadenie;

a) zefektívniť vnútorný trh, podporiť 
miestny hospodársky rozvoj, uľahčiť 
prevenciu a odstraňovanie prekážok, 
podporovať tvorbu, vykonávanie 
a presadzovanie právnych predpisov Únie 
v oblastiach vnútorného trhu s tovarom 
a so službami, sociálneho hospodárstva a 
sociálneho podnikania, verejného 
obstarávania, dohľadu nad trhom, ako aj 
v oblasti práva obchodných spoločností, 
zmluvného a mimozmluvného práva, boja 
proti praniu špinavých peňazí, voľného 
pohybu kapitálu, finančných služieb 
a hospodárskej súťaže vrátane tvorby 
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nástrojov na riadenie;

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zlepšiť konkurencieschopnosť
podnikov s osobitným dôrazom na MSP 
a dosiahnutie doplnkovosti 
prostredníctvom poskytovania opatrení, 
ktoré prinášajú rôzne formy podpory pre 
MSP, prístupu na trhy vrátane 
internacionalizácie MSP, priaznivého 
podnikateľského prostredia pre MSP, 
konkurencieschopnosti odvetví, 
modernizácie priemyslu a podpory 
podnikania;

b) posilnenie konkurencieschopnosti 
a udržateľnosti podnikov s osobitným 
dôrazom na MSP a dosiahnutie 
doplnkovosti prostredníctvom 
poskytovania opatrení (ciele COSME), 
pričom sa osobitná pozornosť venuje ich 
osobitným potrebám prostredníctvom

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – bod i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) poskytovania rôznych foriem 
podpory pre MSP, podporu rastu, 
presadzovania a vytvárania MSP vrátane 
podnikových sietí, rozvoja riadiacich 
zručností a podpory opatrení na 
rozšírenie, ktoré im umožnia lepší prístup 
na trhy a procesy internacionalizácie, ako 
aj uvádzanie ich výrobkov a služieb na 
trh;

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – bod ii (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) podpory priaznivého 
podnikateľského prostredia a rámca pre 
MSP, zníženia administratívneho 
zaťaženia, zvýšenia 
konkurencieschopnosti odvetví, 
zabezpečenia modernizácie priemyslu 
vrátane jeho digitálnej transformácie, čo 
prispeje k odolnému, energeticky a 
zdrojovo efektívnemu hospodárstvu;

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – bod iii (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) podpora podnikateľskej kultúry a 
prispievanie k vysokokvalitnej odbornej 
príprave zamestnancov MSP;

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – bod iv (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) podpora nových podnikateľských 
príležitostí pre MSP, ktoré prekonávajú 
štrukturálne zmeny prostredníctvom 
cielených opatrení, a ďalšie inovačné 
formy akcií, ako sú odkupovanie 
pracovníkov, ktoré uľahčujú vytváranie 
pracovných miest a kontinuitu 
podnikania, na územiach postihnutých 
týmito zmenami.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na vykonávanie 
programu na roky 2021 až 2027 
predstavuje 4 088 580 000 EUR v bežných 
cenách.

1. Finančné krytie na vykonávanie 
programu na roky 2021 až 2027 
predstavuje 5 514 000 000 EUR v cenách z 
roku 2018 (6 211 000 000 EUR v bežných 
cenách).

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 1 000 000 000 EUR na cieľ 
uvedený v článku 3 ods. 2 písm. b);

a) 2 772 000 000 EUR v cenách z 
roku 2018 (3 122 000 000 EUR v bežných 
cenách) na cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 
písm. b);

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Suma uvedená v odseku 1 sa môže 
použiť na technickú a administratívnu 
pomoc pri vykonávaní programu, najmä 
pokiaľ ide o prípravné, monitorovacie, 
kontrolné, audítorské a hodnotiace 
činnosti, ako aj využívanie sietí 
informačných technológií zameraných na 
spracovanie a výmenu informácií 
a používanie a rozvoj korporátnych 
nástrojov IT.

3. Suma uvedená v odseku 1 sa môže 
použiť na technickú a administratívnu 
pomoc pri vykonávaní programu, najmä 
pokiaľ ide o prípravné, monitorovacie, 
kontrolné, audítorské a hodnotiace 
činnosti, ako aj využívanie sietí 
informačných technológií zameraných na 
spracovanie a výmenu informácií 
a používanie a rozvoj korporátnych 
nástrojov IT. Celkové náklady na 
administratívnu a technickú podporu 
budú obmedzené, aby sa umožnila 
maximálna dostupnosť programu na 
financovanie činností, na ktoré sa 
vzťahujú ciele programu, a v žiadnom 
prípade neprekročí limit 5 % celkového 
rozpočtu uvedeného v článku 4 ods. 1.
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Zdroje pridelené členským štátom 
v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na 
základe ich žiadosti presunuté na program. 
Komisia implementuje tieto zdroje priamo 
v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
alebo nepriamo v súlade s písmenom c) 
uvedeného článku. Tieto zdroje sa podľa 
možnosti použijú v prospech dotknutého 
členského štátu.

6. Zdroje pridelené členským štátom 
v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na 
základe ich dobrovoľnej žiadosti presunuté 
na program. Komisia implementuje tieto 
zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 
písm. a) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách alebo nepriamo v súlade 
s písmenom c) uvedeného článku. Tieto 
zdroje sa podľa možnosti použijú v 
prospech dotknutého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Granty v rámci programu sa udeľujú 
a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia 
o rozpočtových pravidlách.

Granty v rámci programu sa udeľujú 
a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. Komisia 
uverejní pracovné programy prijaté pre 
každý z osobitných cieľov uvedených v 
článku 2 ods. 2, v ktorých sa stanoví výška 
grantov, ktoré sa majú prideliť.

Odôvodnenie

Toto je ustálený postup pri riadení programov EÚ.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vytváranie vhodných podmienok na 
posilnenie postavenia všetkých aktérov 

a) vytváranie vhodných podmienok na 
posilnenie postavenia všetkých aktérov 
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vnútorného trhu vrátane podnikov, 
občanov a spotrebiteľov, občianskej 
spoločnosti a verejných orgánov 
prostredníctvom transparentných 
informačných kampaní a kampaní na 
zvyšovanie povedomia, zdieľania 
najlepších postupov, podpory osvedčených 
postupov, výmeny a šírenia odborných 
znalostí a poznatkov, ako aj organizovania 
odbornej prípravy;

vnútorného trhu vrátane podnikov a najmä 
mikropodnikov, MSP, občanov 
a spotrebiteľov, občianskej spoločnosti 
a verejných orgánov prostredníctvom 
transparentných informačných kampaní 
a kampaní na zvyšovanie povedomia, 
zdieľania najlepších postupov, podpory 
osvedčených postupov, výmeny a šírenia 
odborných znalostí a poznatkov, ako aj 
organizovania odbornej prípravy;

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečenie mechanizmov pre 
občanov, spotrebiteľov, koncových 
používateľov, občiansku spoločnosť
a zástupcov podnikov z Únie, aby mohli 
prispievať do politických diskusií, tvorby 
politík a procesu rozhodovania, najmä 
podporou fungovania zastupiteľských 
organizácií na vnútroštátnej úrovni a na 
úrovni Únie;

b) zabezpečenie mechanizmov pre 
občanov, spotrebiteľov, koncových 
používateľov, podniky občianskej 
spoločnosti a zástupcov zamestnancov
z Únie, aby mohli prispievať do 
politických diskusií, tvorby politík
a procesu rozhodovania, najmä podporou 
fungovania zastupiteľských organizácií na 
vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie;

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) poskytovanie rôznych foriem 
podpory pre MSP;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) uľahčenie prístupu MSP na trhy, na b) uľahčenie prístupu mikropodnikov, 
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ich podporu pri riešení globálnych 
a spoločenských výziev a pri 
internacionalizácii podnikov, ako aj na 
posilnenie vedúceho postavenia priemyslu 
Únie v globálnych hodnotových reťazcoch 
vrátane siete Enterprise Europe Network;

MSP a sietí podnikov na trhy vrátane 
trhov mimo Únie , ich podpora pri riešení 
globálnych, environmentálnych, 
hospodárskych a spoločenských výziev a
pri internacionalizácii podnikov, 
uľahčovanie ich podpory počas ich 
životného cyklu a posilňovanie vedúceho
podnikateľského a priemyselného
postavenia Únie v rámci globálnych 
hodnotových reťazcov;

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) riešenie prekážok na trhu, 
znižovanie administratívnej záťaže 
a vytváranie priaznivého podnikateľského 
prostredia, ktoré by MSP umožnilo
využívať výhody vnútorného trhu;

c) riešenie prekážok na trhu, 
znižovanie administratívnej záťaže vrátane 
znižovania prekážok pre zakladanie 
podnikov a zakladanie podnikov a 
vytváranie priaznivého podnikateľského 
prostredia s cieľom umožniť 
mikropodnikom a MSP využívať výhody 
vnútorného trhu vrátane prístupu k 
financovaniu; a poskytovaním vhodných 
usmernení, poradenstva a programov 
koučingu poskytovaním služieb pre 
podniky, ktoré sú založené na poznatkoch;

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) uľahčenie rastu podnikov vrátane 
rozvoja zručností a priemyselnej 
transformácie vo všetkých odvetviach 
výroby a služieb;

d) uľahčenie rozvoja a rastu
udržateľných podnikov, zvýšenie 
informovanosti MSP o legislatívnych 
otázkach vrátane otázok súvisiacich s 
legislatívou EÚ o životnom prostredí 
a energetike, rozvoja ich zručností a
kvalifikácií a uľahčovania nových 
obchodných modelov a hodnotových 
reťazcov efektívne využívajúcich zdroje, 
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ktoré podporujú udržateľnú priemyselnú, 
technologickú a organizačnú 
transformáciu vo všetkých odvetviach 
výroby a služieb;

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) podpora konkurencieschopnosti 
podnikov a celých odvetví hospodárstva, 
ako aj podpora MSP pri zavádzaní inovácií 
a spolupráci v rámci hodnotových 
reťazcov prostredníctvom strategického 
prepojenia ekosystémov a klastrov vrátane 
spoločnej iniciatívy v oblasti klastrov;

e) posilňovanie
konkurencieschopnosti a udržateľnosti
podnikov a celých odvetví hospodárstva, 
ako aj podpora mikropodnikov a MSP pri 
zavádzaní technologických, 
organizačných a sociálnych inovácií, 
zvyšovanie sociálnej zodpovednosti 
podnikov a spolupráca v rámci 
hodnotových reťazcov prostredníctvom 
strategického prepojenia ekosystémov 
a klastrov vrátane spoločnej iniciatívy 
v oblasti klastrov;

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) podpora priaznivého 
podnikateľského prostredia 
a podnikateľskej kultúry vrátane
mentorského programu pre nových 
podnikateľov a podpory zakladania 
podnikov, udržateľnosti podnikania 
a rozširujúcich sa podnikov.

f) podpora priaznivého 
podnikateľského prostredia 
a podnikateľskej kultúry, rozšírenie
mentorského programu pre nových 
podnikateľov a podpory zakladania 
podnikov, udržateľnosti podnikania 
a rozširujúcich sa podnikov s osobitnou 
pozornosťou venovanou novým 
potenciálnym podnikateľom (t.j. mladým, 
ženám), ako aj iným konkrétnym 
cieľovým skupinám, ako sú sociálne 
znevýhodnené alebo zraniteľné skupiny.
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Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Komisia môže podporiť tieto 
osobitné opatrenia na podporu odsekov a) 
až f) s cieľom 

i. urýchľovať, podporovať a rozširovať 
poradenské služby prostredníctvom siete 
Enterprise Europe na poskytovanie 
služieb podpory jednotného kontaktného 
miesta pre MSP v Únii, ktorých cieľom je 
preskúmať príležitosti na vnútornom trhu 
a v tretích krajinách, a monitorovaním 
toho, či sa vo všetkých členských štátoch 
poskytujú služby v porovnateľnej kvalite;

ii. podpory tvorby sietí podnikov;

iii. podpory a rozširovania programov 
mobility pre nových podnikateľov 
(Erasmus pre mladých podnikateľov) s 
cieľom zlepšiť ich schopnosť rozvíjať 
podnikateľskú odbornosť, zručnosti a 
prístupy, ako aj ich technologické 
kapacity a riadenie podnikov;

iv. podpory rozširovania MSP 
prostredníctvom významných projektov na 
rozširovanie podnikov založených na 
príležitostiach orientovaných na trh 
(nástroj na rozširovanie MSP);

v. podpory odvetvovo špecifických akcií v 
oblastiach charakterizovaných vysokým 
podielom mikropodnikov a MSP a 
vysokým príspevkom k HDP Únie, ako je 
odvetvie cestovného trhu.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Opatrenia uskutočňované 
prostredníctvom siete Enterprise Europe 
Network uvedenej v písmene 3a nový 
môžu okrem iného zahŕňať:

i) uľahčenie internacionalizácie MSP a 
identifikácie obchodných partnerov na 
vnútornom trhu, cezhraničnej obchodnej 
spolupráce v oblasti výskumu a vývoja, 
partnerstiev v oblasti prenosu technológií, 
znalostí a inovácií;

ii) poskytovanie informácií, usmernení a 
individuálneho poradenstva v oblasti 
legislatívy EÚ, možností financovania a 
podpory zo strany EÚ, ako aj iniciatív 
Únie s dopadom na podnikanie vrátane 
daňových, environmentálnych a 
energetických záväzkov, 
majetkovoprávnych, pracovnoprávnych 
aspektov a aspektov sociálneho 
zabezpečenia;

iii) uľahčenie prístupu MSP k odborným 
znalostiam v oblasti životného prostredia, 
klímy a energetickej účinnosti a 
hospodárnosti;

iv) posilnenie siete prostredníctvom 
ďalších informačných a poradenských 
sietí Únie a členských štátov, najmä siete 
EURES, inovačných centier EÚ a 
Poradenského centra InvestEU.

Služby poskytované sieťou v mene iných 
úniových programov sa financujú z týchto 
programov.

Komisia stanoví prioritné opatrenia v 
rámci siete na zlepšenie častí alebo 
prvkov, ktoré nie sú v súlade s 
minimálnou normou, s cieľom zabezpečiť 
jednotnú podporu pre mikropodniky a 
MSP v celej EÚ.

Komisia prijme vykonávacie akty 
stanovujúce ukazovatele a minimálne 
normy na účely merania vplyvu siete z 
hľadiska špecifických cieľov a 
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efektívnosti opatrení programu COSME.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným v 
článku 21 ods. 2.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 s 
cieľom doplniť ďalšie formy podpory pre 
MSP, ktoré tento odsek neuvádza.

Uvedené delegované akty rešpektujú ciele 
stanovené v tomto nariadení, najmä ciele 
programu COSME uvedené v článku 3 
ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Právne subjekty usadené v tretej krajine, 
ktorá nie je pridružená k programu, sa 
môžu zúčastňovať na týchto akciách:

Komisia môže umožniť právnym 
subjektom usadeným v tretej krajine, ktorá 
nie je pridružená k programu, zúčastňovať 
sa na týchto akciách:

Odôvodnenie

Tento nástroj by mal byť zameraný najmä na poskytovanie podpory európskym príjemcom. 
Môžu sa povoliť určité výnimky pre subjekty so sídlom v tretích krajinách s cieľom dosiahnuť 
prospech pre európske MSP a spotrebiteľskú organizáciu, ale o takých prípadoch by sa malo 
rozhodovať jednotlivo.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 11 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hodnotenie a kritériá na vyhodnotenie 
návrhov

Hodnotenie

Odôvodnenie

Článok sa v skutočnosti týka len hodnotenia.
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Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

môžu dostať podporu z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, 
Európskeho sociálneho fondu plus alebo 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka v súlade s článkom [67] 
ods. 5 nariadenia (EÚ) XX [nariadenie 
o spoločných ustanoveniach] a článkom [8] 
nariadenia (EÚ) XX [financovanie, 
riadenie a monitorovanie spoločnej 
poľnohospodárskej politiky] za 
predpokladu, že takéto akcie sú v súlade 
s cieľmi dotknutého programu. Uplatňujú 
sa pravidlá fondu, z ktorého sa poskytuje 
podpora.

môžu dostať podporu z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, 
Európskeho sociálneho fondu plus alebo 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka v súlade s článkom [67] 
ods. 5 nariadenia (EÚ) XX [nariadenie 
o spoločných ustanoveniach] a článkom [8] 
nariadenia (EÚ) XX [financovanie, 
riadenie a monitorovanie spoločnej 
poľnohospodárskej politiky] alebo 
nariadenia (EÚ) XX [ktorým sa stanovuje 
program Digitálna Európa], a to najmä 
cieľom o pokročilých digitálnych 
zručnostiach za predpokladu, že takéto 
akcie sú v súlade s cieľmi dotknutého 
programu. Uplatňujú sa pravidlá fondu, 
z ktorého sa poskytuje podpora.

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť koordináciu s programom Digitálna Európa s cieľom zabezpečiť 
komplexnú stratégiu EÚ pre MSP.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia prijíma vykonávacie akty, 
ktorými stanoví pracovné programy 
pokrývajúce opatrenia v rámci programu 
COSME a naplní špecifický cieľ uvedený 
v článku 3 ods. 2 písm. b. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 21 ods. 2. Okrem prvkov 
uvedených v odseku 1 musí pracovný 
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program obsahovať:

i) údaj o sume vyčlenenej na každú akciu, 
ktorá sa má financovať;

ii) orientačný harmonogram plnenia;

iii) odkazy na iné opatrenia na úrovni 
Únie, ktoré sa vykonávajú a ktoré by 
mohli byť zaujímavé pre MSP a sieť v
rámci iných programov alebo opatrení 
Únie.

Pracovný program a akcie sa takisto 
uverejnia na webových sídlach každého 
kontaktného miesta siete, kde sú takéto 
sídla k dispozícii. Je to dôležité najmä pre 
akcie určené MSP.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Komisia pripraví do konca januára 
2021 rámec na vykonávanie akcie 
COSME, ktorý bude obsahovať časový 
harmonogram pracovných programov a 
výziev, ich témy a pridelené finančné 
prostriedky a iné potrebné detaily 
nevyhnutné na zabezpečenie 
transparentnosti a predvídateľnosti počas 
celého obdobia programu a na zlepšenie 
kvality projektov.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hodnotenia sa vykonávajú včas, 
aby sa mohli využiť v rozhodovacom 
procese.

1. Hodnotenia sa vykonávajú včas, 
avšak aspoň každé dva roky, aby sa mohli 
využiť v rozhodovacom procese.
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Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Priebežné hodnotenie programu sa 
vykonáva hneď, ako sú k dispozícii 
dostatočné informácie o vykonávaní
programu, najneskôr však štyri roky po 
začatí vykonávania programu.

2. Priebežné hodnotenie programu sa 
vykoná hneď, ako sú k dispozícii 
dostatočné informácie o implementácii
programu na základe monitorovania 
vykonaného v súlade s článkom 20, 
najneskôr však štyri roky po začatí 
implementácie programu. Musí zahŕňať 
aj komplexné hodnotenie postupov, cieľov 
a kritérií oprávnenosti pre priority 
prebiehajúceho obdobia financovania. Na 
základe výsledkov tohto priebežného 
hodnotenia sa navrhnú odporúčania na 
preskúmanie programu.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie uznávajú pôvod 
a zabezpečujú viditeľnosť finančných 
prostriedkov Únie (najmä pri propagácii 
akcií a ich výsledkov) poskytovaním 
ucelených, účinných a primeraných 
cielených informácií rôznym cieľovým 
skupinám vrátane médií a verejnosti.

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie fungujú transparentne 
a uznávajú pôvod a zabezpečujú 
viditeľnosť finančných prostriedkov Únie 
(najmä pri propagácii akcií a ich 
výsledkov) poskytovaním ucelených, 
účinných a primeraných cielených 
informácií rôznym cieľovým skupinám 
vrátane médií a verejnosti na miestnej 
úrovni.

Odôvodnenie

Výsledky programu musia byť viditeľné v rámci miestnych komunít, aby sa zlepšila 
informovanosť o príspevku EÚ k blahobytu európskej spoločnosti.
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Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Príloha IV – stĺpec 2 – riadok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 – Počet MSP prijímajúcich podporu 1 – Počet MSP prijímajúcich podporu z 
programu a zo siete.

2 – Počet podporovaných spoločností, 
ktoré uzatvorili obchodné partnerstvá

2 – Počet podporovaných spoločností, 
ktoré uzatvorili obchodné partnerstvá

2a – Počet podnikateľov, ktorí využívajú 
programy mentorstva a mobility

2b – Skrátenie času a zníženie nákladov 
na založenie MSP

2c – Počet vytvorených sietí podnikov v 
porovnaní v porovnaní s východiskovými 
údajmi

2d – Počet členských štátov, ktoré 
využívajú test MSP

2e – Výrazné zvýšenie počtu členských 
štátov s jednotným kontaktným miestom 
pre začínajúce podniky

2f – Zvýšenie podielu MSP, ktoré 
vyvážajú, a zvýšenie podielu MSP, ktoré 
vyvážajú mimo Únie, v porovnaní s 
východiskovými údajmi

2g – Výrazné zvýšenie počtu členských 
štátov zavádzajúcich podnikateľské 
riešenia zamerané na potenciálnych, 
mladých, nových podnikateľov a na 
podnikateľky, ako aj na iné osobitné 
cieľové skupiny v porovnaní s 
východiskovými údajmi

2h – Zvýšenie podielu občanov Únie, ktorí 
by sa chceli stať samostatne zárobkovo 
činnými osobami, v porovnaní s 
východiskovými údajmi

2i – Výkonnosť MSP z hľadiska 
udržateľnosti, ktorá sa bude merať 
zvýšením podielu MSP z Únie 
vyrábajúcich udržateľné produkty a 
služby modrého hospodárstva a 
ekologické produkty a služby1a  a ich 
zlepšovaním v otázke efektívnosti zdrojov 
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(čo môže zahŕňať energiu, materiály 
alebo vodu, recyklovanie atď.) v 
porovnaní s východiskovými údajmi

* Všetky ukazovatele sa porovnajú so 
súčasnou situáciou v roku 2018.

__________________

1a Ekologické výrobky a služby sú také, 
ktorých prevládajúcou funkciou je 
znižovanie environmentálneho rizika a 
minimalizácia znečistenia a zdrojov. 
Zahrnuté sú aj produkty s 
environmentálnymi prvkami (produkty s 
ekologickým dizajnom, 
s environmentálnou značkou, ekologicky 
vyrobené produkty a produkty s 
významným podielom recyklovaného 
materiálu). Zdroj: Flash Eurobarometer 
342, „ MSP, efektívne využívanie zdrojov 
a ekologické trhy“.
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