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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že malé a střední podniky (MSP) hrají v evropské ekonomice důležitou roli,
podporují sociální stabilitu a přispívají k většímu a trvalejšímu růstu a k vytváření nových 
a kvalitnějších pracovních míst a více míst odborné přípravy; dále připomíná, že jsou 
důležitou spojnicí mezi výrobci a jejich místní dimenzí, a to s ohledem na zvládání jevu 
přemístění výroby, který je často příčinou problému nezaměstnanosti; 

2. zastává v této souvislosti názor, že přemísťování podniků, které vede ke ztrátě pracovních 
míst, by nemělo být podporována z prostředků Společenství;

3. je toho názoru, že nové partnerství pro růst a zaměstnanost zdůrazňuje zejména nutnost 
zlepšit prostředí pro podniky uznáním a podporou stávajících druhů průmyslových zón a 
uskupení, mimo jiné v rámci evropských programů a náležitým zohledněním jejich 
specifických parametrů, jejich problémů a očekávání, a nutnost zajistit jim potřebnou 
podporu, i když spíše ve formě pomoci, aby si mohly pomáhat samy, než ve formě 
dotací;

4. konstatuje, že MSP jsou základním kamenem hospodářské a sociální soudržnosti, neboť 
zaměstnávají v celé EU více než 75 milionů lidí, čímž v některých průmyslových 
odvětvích přispívají k zaměstnanosti až 80 %; zdůrazňuje, že MSP by měl být umožněn 
rozsáhlejší přístup ke službám výzkumu a technologického vývoje s cílem podnítit 
hospodářský růst a inovaci, vytvářet kvalifikovanější pracovní místa a bojovat 
s nezaměstnaností, zejména mezi mladými lidmi; vyzývá Komisi, aby povzbudila 
výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy týkající se zřizování uskupení 
podniků; v této souvislosti rovněž zdůrazňuje důležitost zesílené spolupráce mezi MPS, 
vysokoškolskými a (soukromými) výzkumnými pracovišti, a potřebu větších a 
kvalitnějších investic do přenosu technologií, jakož i do odborné přípravy;

5. zastává názor, že je nezbytné podporovat investice do lidského kapitálu za účelem 
zvýšení potenciálu pracovníků být zaměstnán či zaměstnána a za účelem zvýšení 
produktivity; uznává potřebu programů odborné přípravy a činností specificky 
zaměřených na podnikatelské aktivity MSP včetně odborné přípravy na pracovištích;

6. zdůrazňuje potřebu podpory MSP, které používají postupy šetrné k životnímu prostředí 
v rámci sociální zodpovědnosti podniků a Evropské strategie pro udržitelný rozvoj;

7. zdůrazňuje význam přijatého rozhodnutí, které spočívalo v začlenění zásady „dát 
přednost malým a středním podnikům“ (Think small first) do všech politik Společenství, 
a požaduje, aby toto kritérium bylo striktně a ověřitelně dodržováno, zejména vzhledem 
k tomu, že 99 % podniků v Evropské unii jsou MSP; má za to, že s ohledem na roli, 
kterou hrají v oblasti hospodářského rozvoje a inovací a na podíl na trhu, který 
představují, je nezbytné, aby se jim dostalo úplné podpory;



PE 374.275v01-00 4/8 PA\617029CS.doc
Externí překlad

CS

8. přiznává velkou důležitost otázce informovanosti; upozorňuje na skutečnost, že MSP 
mají často nedostatečné a špatné informace (nebo zase příliš obecné informace) o 
činnostech EU a jejích členských států; MSP si na takové zkreslené informace stěžují, 
stejně jako na určité dopady politik Unie, o nichž nebyly ve stanovených lhůtách 
informovány; připomíná v této souvislosti, že důležitou roli musí hrát síť evropských 
informačních center (EIC), které se dosud nepodařilo nabídnout takové služby, jaké se od 
ní očekávaly a jaké by vyšly vstříc potřebám evropských podniků, zejména proto, že 
valná většina MSP o nich neví;

9. zdůrazňuje, že je tudíž nutno, aby byla síť EIC vyhodnocena, zlepšena a reorganizována 
se zřetelem jak efektivitu jejího fungování, tak na dopady její činnosti tak, aby byla 
schopna fungovat cíleněji a rychleji; domnívá se, že tato střediska bude zapotřebí 
přeměnit na „jednotná kontaktní místa“ (one stop trouble shooting shops), pro potřeby 
MSP, které se na vnitřním trhu setkávají s překážkami; je toho názoru, že výše zmíněná 
evropská informační centra musí v budoucnu hrát roli skutečných prostředníků mezi MSP 
a členskými státy a řešit jednotlivé problémy tak, že budou co nejpraktičtějším a 
nejpragmatičtějším způsobem uplatňovat právní předpisy Společenství; uznává, že 
k dosažení těchto cílů budou EIC potřebovat více finančních prostředků;

10. vyzývá Komisi, aby aktivně prosazovala myšlenku lepší viditelnosti EIC, a zdůrazňuje, 
že všechny MSP by měly mít snadný a bezplatný přístup k informacím, službám a radám 
poskytovaným EIC nezávisle na tom, zda jsou členy organizace, která vykonává funkci 
EIC; vyzývá Komisi, aby zajistila, že panely MSP organizované EIC zahrnou i MSP 
zvnějšku hostitelské organizace; má za to, že je zásadní, aby Komise stanovila 
ambiciózní cíle k prosazení využívání a viditelnosti EIC mezi všemi MSP a nikoli pouze 
mezi těmi MSP, které jsou členy hostitelské organizace;

11. zastává názor, že by mělo být vyvinuto úsilí o sdružení sítí, které jsou provozovány 
Evropskou unií, a jejich přizpůsobení potřebám MSP (např. evropských informačních 
center a center pro přenos inovací); zastává názor, že tato zařízení by mohla být např. 
začleněna do profesních sdružení MSP;

12. považuje za nezbytné přiznat významnější úlohu nejen poskytování informací, ale rovněž 
přenosu osvědčených postupů pro MSP a mikropodniky; za tímto účelem považuje za 
prioritu v této oblasti výuku znalostí souvisejících s podnikáním, včetně znalostí 
potřebných pro postupy při zadávání veřejných zakázek;

13. zastává názor, že v souvislosti s financováním nebo riziky souvisejícími s podnikáním je
nezbytné, aby se malým a středním podnikům dostalo kompletních a spolehlivých 
informací o možných formách sdílení rizik;

14. domnívá se, že MSP se musí v příliš velké míře a ve většině případů potýkat s některými 
byrokratickými i jinými omezeními na vnitřním trhu; vyzývá Komisi, aby nadále tyto 
překážky odstraňovala; považuje proto za důležité, aby Komise systematicky a bez 
prodlení zahajovala řízení pro porušení článku 226 Smlouvy o ES s každým členským 
státem, který nesplní své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o ES, a zejména z článků 
týkajících se vnitřního trhu včetně těch, které pojednávají o společném celním sazebníku, 
volném pohybu služeb a o společných daňových pravidlech;
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15. je si vědom potřeby zlepšit informovanost malých a středních podniků o přístupu 
k smírčím řízením a žádá Komisi, aby vyhodnotila přístup MSP a velkých podniků, jakož 
i příslušných subjektů ke smírčím řízením a jejich využívání; žádá Komisi, aby o 
výsledku tohoto hodnocení podala zprávu Parlamentu;

16. vyzývá Komisi ke zlepšení přístupu MSP a mikropodniků k rámcovým programům 
Společenství a strukturálním fondům vzhledem k významné roli, kterou mohou tyto 
nástroje sehrát v mnoha regionech při podpoře podnikavosti a schopností; žádá Komisi, 
aby sledovala a předložila zprávu Parlamentu o zapojení MSP do programů Společenství;
poznamenává, že cílů pro účast MSP v rámcovém výzkumném programu nebylo 
dosaženo;vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily vyšší účast MSP v programech 
Společenství zejména prostřednictvím zjednodušených postupů při podávání žádostí, 
snížení s nimi spojených výdajů a zkrácení čekacích lhůt; má za to, že mezi specifickými 
cíli, které má Komise stanovit, by měla být přiznána zvláštní priorita zaměstnávání 
pracovníků se zvláštními potřebami, mimo jiné žen a dlouhodobě nezaměstnaných; za 
tímto účelem navrhuje, aby tyto programy zajišťovaly zvláštní finanční prostředky na 
odbornou přípravu výše uvedených znevýhodněných kategorií pracovníků;

17. poukazuje na potřebu zlepšit financování MSP a jejich přístup ke kapitálu ze 
strukturálních fondů nebo přístup ke kapitálovým tokům určeným na jejich podporu, 
zejména těm, jež poskytují pružné mikrofinancování činností výzkumu a technického 
vývoje, jakož i podniků zahajujících provoz, podniků zakládaných ženami nebo 
rodinných podniků; rovněž zastává názor, že je nezbytné rozvíjet takové formy pomoci, 
které umožní řádné vymáhání stále přísnějších právních předpisů v oblasti životního 
prostředí a v sociální oblasti;

18. zastává názor, že nový přístup v rámci provádění politik pro MSP musí podporovat 
iniciativy a činnosti specificky zaměřené na posílení nově založených, rodinných podniků 
a podniků vedených ženami, zejména pokud jsou umístěny ve znevýhodněných, 
horských, ostrovních nebo málo obydlených regionech EU;

19. připomíná, že malé podniky velmi trpí obtížnou administrativní zátěží; vítá v této 
souvislosti záměr Komise omezit byrokracii v Evropě o 25 %, vyzývá však k jeho 
okamžitému provedení, zejména pokud jde o účinné praktické metody posuzování 
důsledků právní úpravy EU a jejích nákladů; zdůrazňuje, že administrativní zátěž kladená 
na MSP musí být přiměřená a nezbytná a že veškerá právní úprava přijatá na úrovni EU 
by měla v souladu s interinstitucionální dohodou o lepším zákonodárství podléhat 
posouzení dopadu;

20. poukazuje na to, že nemzdové náklady představují jednu z hlavních překážek, kterým čelí 
jednočlenné společnosti a mikropodniky, které často nevytvářejí žádná pracovní místa 
proto, že nejsou schopny vyhovět administrativním požadavkům s tím spojeným; 
připomíná, že čl. 137 odst. 2 písm. b) Smlouvy o ES stanoví, že směrnice přijaté v oblasti 
sociální ochrany a ochrany pracovníků „se zdrží ukládání správních, finančních a 
právních omezení bránících zakládání a rozvoji malých a středních podniků“; vyzývá 
Komisi a Radu, aby tyto podniky tam, kde je to přiměřené, z větší části vyňala z určitých 
požadavků, jako je výkaznictví a povinnost vést dokumentaci;
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21. je si vědom, že omezování byrokracie je do značné míry záležitostí členských států, a 
vybízí Komisi, aby výrazněji přispěla k tomu, aby si členské státy uvědomily potřebu 
deregulačních opatření poukazem na příklady osvědčených postupů a srovnávacích 
hodnot;

22. zastává názor, že trh s veřejnými zakázkami představuje jedinečnou příležitost pro MSP, 
a vyzývá proto Komisi a členské státy, aby prozkoumaly možnost umožnit v budoucnu 
MSP, zejména podnikům působícím v odvětví zemědělství, předkládat společné nabídky;

23. domnívá se, že politika podpory MSP napomáhá skutečné soudržnosti a integraci Unie, a 
to i s ohledem na skromnou velikost a na povahu evropských podniků – v některých 
případech rodinných – , neboť tyto podniky přispívají k vytváření příznivých podmínek 
rovněž pro zaměstnávání znevýhodněných osob; zdůrazňuje proto, že evropská právní 
úprava by měla brát v úvahu funkce, které plní malé a střední podniky při zajišťování 
obživy, zabraňování odlivu obyvatelstva, posilování místních komunit a zmírňování 
chudoby; v budoucnosti bude proto vedle hospodářské právní úpravy zapotřebí 
vypracovat společné evropské hlavní směry napomáhající MSP v úloze posilování 
sociální soudržnosti; vybízí, aby v rámci těchto hlavních směrů byla zvláštní podpora 
věnována vytváření a uchování mikropodniků s cílem podpořit integraci skupin 
vystavených diskriminaci a znevýhodněných skupin či specifických etnických skupin a 
znovuzačlenění do společnosti těch, kteří byli opomíjeni, jako příspěvek v boji proti 
chudobě;

24. pozitivně hodnotí hledání dialogu a podporu pravidelných konzultací s MSP a 
organizacemi, které je zastupují, jak navrhuje Komise, a vyzývá, aby se tato metoda 
zavedla přesně do praxe cestou zapojení evropských podniků, ale také jejich profesních 
sdružení, nejen do realizace programů Společenství, ale také do fáze jejich vypracování; 
konstatuje, že postup konzultací představuje ve své současné formě pro MSP problém, 
jelikož osmitýdenní lhůta nedává organizacím zastupujícím MSP dostatek času na 
shromáždění stanovisek a jejich předložení; žádá Komisi, aby co nejdříve tyto překážky 
přezkoumala;

25. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily silnější účast organizací zastupujících MSP 
v evropském sociálním dialogu; zdůrazňuje důležitost toho, aby byly více zohledněny 
specifické rysy MSP v dialogu mezi vedením a pracovníky jak na evropské, tak na 
vnitrostátní úrovni, který se v současnosti řídí vzorem velkých společností a jejich 
zaměstnanců; připomíná, že je rovněž důležité, aby členské státy povzbuzovaly MSP ve 
zřizování nezávislých zastupitelských orgánů;

26. s cílem zvýšit zaměstnanost a počet školících míst zdůrazňuje nutnost vytvořit kvalitnější 
síť, jež by spojila podniky na platformách pro inovací výrobních postupů a výrobků; je 
toho názoru, že taková síť musí být vytvořena na základě opatření zohledňujících potíže, 
jež MSP mají s přístupem k programům financování a propagačním programům;

27. zastává přesvědčení, že všechna opatření na podporu MSP by se měla vztahovat i na 
osoby samostatně výdělečně činné, zejména pokud jde o různé formy systémů sociálního 
zabezpečení a poskytovaných dávek a prevence pracovních rizik;
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28. doporučuje členským státům, aby co nejvíce usilovaly o vytvoření právního prostředí, 
které zaručuje malým a středním podnikům pružnost zaměstnávání, aniž se naruší zřetel 
sociálního zabezpečení;

29. zdůrazňuje potřebu dokončení vnitřního trhu a vyzývá členské státy, aby pomohly naplnit 
tento společný cíl podporou volného pohybu pracovníků;

30. upozorňuje na potřebu hlubší spolupráce mezi regiony, které sdílejí stejné problémy a 
výzvy, i na potřebu za tímto účelem povzbuzovat podniky sídlící v těchto regionech 
k vytváření sítí s cílem prosazovat a koordinovat politiky potřebné ke splnění jejich 
specifických požadavků;

31. připomíná, že odhodlání podporovat podnikání je nezbytně důležité zejména v reakci na 
demografické změny, kdy se očekává, že během následujících deseti let odejde třetina 
podnikatelů v Evropě do důchodu; vyzývá Komisi, aby usnadnila výměnu osvědčených 
postupů mezi členskými státy v této oblasti a zvážila například režimy „stříbrného 
podnikání“ pro starší lidi, možnosti, jak lépe povzbuzovat mladé lidi k zakládání podniků, 
a zejména podporu podnikatelek, což může zahrnovat opatření na sladění pracovního a 
rodinného života.
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