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NÁVRHY 

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný výbor, 

aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje klíčový význam MSP (včetně mikropodniků) jakožto páteře našeho 

hospodářství pro vytváření růstu a zaměstnanosti v evropských regionech, neboť zajišťují 

dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru a více než polovinu přidané hodnoty, 

kterou přinášejí podniky EU; zdůrazňuje, že přístup k financování je spolu s přístupem na 

světové trhy nepochybně jedním z nejdůležitějších faktorů, pokud jde o zakládání, 

udržitelnost, výsledky, konkurenceschopnost a růst MSP; konstatuje, že stávající krize a 

situace, která se vyznačuje rozpočtovými omezeními, vysokou mírou závislosti na 

bankách a ztrátou důvěry investorů atd., ztěžují tok finančních prostředků do reálné 

ekonomiky, především pokud jde o dlouhodobé investice; v této souvislosti zdůrazňuje, že 

politika soudržnosti představuje jeden z hlavních zdrojů podpory pro MSP a je důležitá 

pro posílení jejich hospodářské činnosti, zakládání nových podniků, podporu aktivních 

podniků a zlepšování podnikatelských dovedností a podnikatelského prostředí; 

2. připomíná, že MSP plní důležitou úlohu při vytváření vysoce kvalitní zaměstnanosti a 

mají potenciál k oživení hospodářských odvětví orientovaných na budoucnost včetně 

oběhového hospodářství, která se opírají o tzv. zelené veřejné zakázky představující 

vhodný nástroj pro splnění těchto cílů; je přesvědčen, že je třeba uznat příležitosti v 

oblasti inovací a propagovat je jakožto příležitosti k vytváření udržitelných pracovních 

míst; 

3. vítá iniciativy umožňující financování z více zdrojů a usnadňující přístup k financování ve 

formě systémů úvěrů a záruk pro MSP, neboť značná část hospodářských důležitých MSP 

nemůže získat financování od bank ani z jiných zdrojů v důsledku strukturálních 

charakteristik trhu; je přesvědčen, že rozpětí úrokových sazeb mezi jednotlivými 

členskými státy je stále poměrné velké, což ztěžuje přístup MSP k úvěrům; zdůrazňuje, že 

je třeba zvýšit atraktivitu financování EU pro MSP a zlepšit způsob, jakým kapitálové trhy 

financují reálnou ekonomiku, vytvořením alternativ k bankovním úvěrům; je přesvědčen, 

že by iniciativy v rámci unie kapitálových trhů měly být koncipovány tak, aby snížily 

transakční náklady MSP na získávání kapitálu, a že by regulační návrhy související s unií 

kapitálových trhů neměly vytvářet nadměrnou regulační zátěž pro MSP nebo omezovat 

přínosy, které by mohly tomuto sektoru vzniknout v důsledku vytvoření jednotného 

kapitálového trhu; 

4. domnívá se, že EU i její členské státy musí pokračovat v rozvoji a rozšiřování evropských 

sítí neformálních investorů (tzv. business angels) a zvyšovat potenciál skupinového 

financování (tzv. crowd-funding) s cílem zajistit, aby další existence MSP nezávisela 

pouze na financování ze strany bank; vybízí Komisi, aby podporovala, a to zejména na 

regionální úrovni, nové poskytovatele finančních služeb nabízející finanční řešení 

zavedeným i začínajícím podnikům; je přesvědčen, že návrh nařízení o prospektu, který 

má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, může 

přispět k tomu, aby MSP snadněji a při menších nákladech získávaly přístup ke kapitálu 

na kapitálovém trhu, což by představovalo alternativu k bankovním úvěrům; poukazuje na 

FinTech jakožto na inovativní finanční technologii, která by mohla posílit přístup MSP k 

financování tím, že investorům i MSP umožní, aby se lépe orientovali a určovali cílenější 
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a přínosnější partnerství; 

5. připomíná nicméně, že bankovní úvěry tvoří tradičně nejvýznamnější externí zdroj 

financování pro MSP a že regionální a místní banky (včetně družstevních bank) a úvěrové 

instituce jsou pro MSP hlavními poskytovateli finančních prostředků, neboť mají lepší 

znalost místního a regionálního hospodářství a disponují specifickými metodami pro 

hodnocení úvěrového rizika místních podniků; zdůrazňuje, že bankovní a kapitálové 

modely financování by se měly vzájemně doplňovat, přičemž by měly zamezit 

mnohonásobným regulačním požadavkům kladeným na úvěrové instituce, jako jsou malé 

banky; zdůrazňuje význam, který má podpůrný koeficient pro MSP pro zachování a 

zvyšování bankovních úvěrů pro MSP, a vyzývá Komisi, aby posoudila možnost trvalého 

používání tohoto faktoru; 

6. připomíná, že koexistence veřejných a soukromých stran s sebou nese výzvy a že v 

některých členských státech na začátku existují nevyrovnané zájmy a že na obou stranách 

chybí nezbytné znalosti, a tudíž konstatuje, že řídící orgány neznají finanční trh a jeho 

mechanismy a soukromé zúčastněné strany nemají dostatečné informace o předpisech, 

státní pomoci a veřejných zakázkách; 

7. zdůrazňuje, žne Evropská rada na svém zasedání ve dnech 20.–21. března 2014 

připomněla, že posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu patří k hlavním 

prioritám politik v oblasti růstu a zaměstnanosti, přičemž zdůraznila, že je nutné, aby tato 

skutečnost byla zohledněna ve všech politikách EU; vyzývá Komisi, členské státy a 

regiony, aby zajistily prostředí vstřícné pro podnikání, odstranily zbytečnou 

administrativní, právní (např. nejednotné pokyny) a regulační zátěž, vybudovaly efektivní 

veřejnou správu a moderní infrastrukturu, usnadnily začleňování MSP do výrobních 

klastrů a poskytovaly účinné poradenství; zdůrazňuje, že je třeba zajistit větší koordinaci, 

ucelenost a součinnost veškerých investičních politik, nástrojů a programů EU, které 

poskytují podporu MSP, jako jsou evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy), 

program Horizont 2020, COSME, Erasmus+, Life, Kreativní Evropa a fondy sociálního 

podnikání pro podniky se sociálním zaměřením, a to i v souvislosti s různými nástroji, 

které nabízí Evropská investiční banka; vítá Investiční plán pro Evropu (tzv. Junckerův 

plán) a upozorňuje MSP na příležitosti, které nabízí Evropský fond pro strategické 

investice (EFSI, především jeho oddíl věnovaný MSP), přestože by neměl nahrazovat 

politiku soudržnosti jakožto hlavní nástroj k podpoře MSP v EU a měl by tedy i nadále 

doplňovat ESI fondy; 

8. zdůrazňuje, že složitost regulace a administrativní zátěž související s přístupem k ESI 

fondům, a to zejména pokud jde o administrativní náklady nepřiměřené velikosti podniků 

a překážky související s posuzováním žádostí o financování a jejich následným 

vyplácením, mají dopad obzvláště na MSP; vyzývá k zásadnímu zjednodušení tohoto 

procesu, přičemž je třeba věnovat pečlivou pozornost potřebě bojovat proti podvodům a 

chybám; vítá v této souvislosti činnost expertní skupiny na vysoké úrovni pro 

zjednodušení politiky soudržnosti; konstatuje, že je třeba, aby místní a regionální 

rozvojové agentury usnadňovaly přístup MSP k revolvingovým nástrojům; naléhavě 

vyzývá Komisi, aby vyjasnila vztah mezi předpisy ESI fondů a pravidly, která se týkají 

státní podpory, zejména v případě, kdy socioekonomické podmínky neumožňují jinou 

možnost přístupu k financování; připomíná, že pokud jde o přístup ke státní pomoci, jsou 

MSP oproti velkým firmám často v nevýhodě; 
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9. vyzývá Komisi a členské státy, aby prosazovaly holistický přístup k šíření informací a 

poradenství v souvislosti se všemi možnostmi financování, které EU nabízí (včetně 

bankovní unie, unie kapitálových trhů a v neposlední řadě ESI fondů, včetně podmínek 

stanovujících způsobilost a vyčleňování prostředků) na evropské, celostátní, regionální a 

místní úrovni pro investory, dohlížitele a další zúčastněné strany;  zdůrazňuje, že síť 

Enterprise Europe Network  představuje důležitý zdroj informací pro MSP a začínající 

podniky o tom, jak využívat možnosti financování, které poskytuje EU; vítá informační 

strategii Komise zaměřenou na MSP; 

10. zdůrazňuje význam sběru údajů o reakcích trhu na konkrétní změny (např. výdaje a 

poplatky spojené s novým vedením) za účelem podpory procesu rozhodování v budoucnu; 

11. zdůrazňuje, že charakter jednotlivých MSP stanovují kromě jejich velikosti i další 

parametry, jež mají vliv na jejich potřeby financování a podmínky přístupu k němu a mezi 

něž patří zejména místo, kde MSP sídlí (např. velké město nebo městská, venkovská, 

vzdálená, řídce osídlená, přeshraniční, horská, ostrovní, periferní nebo nejvzdálenější 

oblast), jejich právní forma, socio-ekonomické prostředí a finanční struktura, odvětví 

podnikání a fáze, které v rámci svého rozvoje dosáhly, především pak stupeň jejich 

internacionalizace; vyzývá Komisi, členské státy a regionální a místní orgány, aby tyto 

faktory zohlednily při přípravě nákladově účelných podmínek financování, které zejména 

využívají možnost kombinování dotací a finančních nástrojů a jsou uzpůsobeny potřebám 

různých typů MSP (např. mikropodniků, začínajících podniků, rozvíjejících se a 

rodinných podniků, řemeslných a průmyslových podniků), bez ohledu na rozsah daňového 

zatížení některých těchto typů MSP a zdrženlivost investorů a bank poskytovat jim úvěry; 

12. je přesvědčen, že ve fungování finančního trhu stále existují zásadní nedostatky, pokud 

jde o poskytování úvěrů, především v oblasti financování začínajících a malých podniků; 

připomíná, že je třeba zvýšit úsilí, aby se odstranily rozdíly mezi ženami a muži, jak 

stanovila iniciativa Small Business Act, a povzbudilo se zapojení žen v podnicích, 

začínajících podnicích a ve všech podnikatelských činnostech, především v případech, 

kdy jsou využívány ESI fondy; je přesvědčen, že je naprosto nezbytné podporovat 

podnikatelské projekty pro ženy a mladé lidi ve venkovských oblastech a přispět tak k 

vytváření pracovních míst a zvýšení příjmů a zamezit vylidňování venkovských regionů; 

13. žádá Komisi, aby předložila zprávu nebo studii o tom, jak byly využívány finanční zdroje 

v různých částech Evropy, včetně územní analýzy na základě informací o jednotlivých 

zemích a analýzy rozdílů v dostupnosti a využití finančních zdrojů v méně rozvinutých 

regionech, v regionech procházejících změnou a ve více rozvinutých regionech; 

14. s ohledem na vysokou nezaměstnanost mladých vybízí k podpoře podnikatelského ducha 

mezi mladšími generacemi a v této souvislosti připomíná, že je třeba, aby bylo ve školních 

osnovách a v rámci studijních programů univerzit rozvíjeno vzdělávání zaměřené na 

podnikání, a to v souladu s přístupem stanoveným v iniciativě Small Business Act; vyzývá 

členské státy, aby podporovaly kulturu podstupování rizik a kapitálového trhu; opakuje, že 

finanční vzdělávání a finanční gramotnost MSP mají klíčový význam pro větší využívání 

a přijímání řešení z oblasti kapitálového trhu, neboť umožňují lepší vyhodnocování 

nákladů, přínosů a souvisejících rizik. 
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