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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci žiada Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 
ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. opätovne zdôrazňuje, že malé a stredné podniky (MSP) zohrávajú v európskom 
hospodárstve dôležitú úlohu a podporujú sociálnu stabilitu a že MSP sú kľúčovým 
prvkom dosiahnutia väčšieho a trvalejšieho rastu, vyššej flexibility a vytvárania 
početnejších a kvalitnejších pracovných príležitostí a početnejších vzdelávacích 
príležitostí; pripomína, že MSP sú zároveň rozhodujúcim spojivom medzi výrobcami 
a ich sídlom vzhľadom na riešenie fenoménu premiestňovania výroby, ktorého 
výsledkom je často nezamestnanosť;

2. v tejto súvislosti sa domnieva, že finančné prostriedky Spoločenstva by sa nemali 
používať na podporu premiestňovania podnikov, ktorého výsledkom je strata pracovných 
príležitosti;

3. poukazuje na to, že nové partnerstvo pre rast a zamestnanosť kladie dôraz najmä 
na potrebu zlepšiť podmienky pre podniky uznaním a podporovaním existujúcich druhov 
priemyselných zón a zoskupení okrem iného v rámci európskych programov 
a primeraným zohľadnením ich osobitných charakteristík, problémov a očakávaní, 
a potrebu poskytnúť im vhodnú podporu, nie však vo forme dotácií, ale skôr poskytnutím 
pomoci, aby si mohli samy pomôcť;

4. poukazuje na to, že MSP sú základným kameňom hospodárskej a sociálnej súdržnosti, 
keďže v celej EÚ zamestnávajú viac ako 75 miliónov ľudí a v niektorých priemyselných 
odvetviach prispievajú až 80 % k celkovej zamestnanosti; zdôrazňuje, že by sa mal 
zlepšiť prístup MSP k výskumným a vývojovým zariadeniam s cieľom oživiť 
hospodársky rast a inovácie, vytvárať kvalifikovanejšie pracovné príležitosti a bojovať 
proti nezamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi; vyzýva Komisiu, aby podporila 
výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi v oblasti vytvárania zoskupení 
podnikov; v tejto súvislosti zdôrazňuje aj význam rozšírenej spolupráce medzi malými 
a strednými podnikmi, univerzitami a (súkromnými) výskumnými ústavmi, ako aj 
početnejších a lepších investícií do prenosu technológií a odbornej prípravy;

5. považuje za nevyhnutné, aby sa podporilo investovanie MSP do ľudského kapitálu 
v záujme posilnenia zamestnateľnosti pracovníkov a zvýšenia produktivity práce; uznáva 
potrebu školiacich programov a činností, ktoré sa osobitne zameriavajú na podnikateľskú 
činnosť MSP, vrátane odbornej prípravy na pracovisku;

6. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať MSP, ktoré používajú ekologické postupy 
v zmysle sociálnej zodpovednosti podniku a európskej stratégie udržateľného rozvoja;

7. podčiarkuje význam prijatého rozhodnutia, ktoré spočíva v začlenení zásady „dať
prednosť malým podnikom“ (Think small first) do všetkých politík Spoločenstva, a žiada, 
aby sa toto kritérium prísne a transparentne dodržiavalo, najmä vzhľadom na skutočnosť, 
že 99 % podnikov v Európskej únii sú MSP; domnieva sa, že vzhľadom na úlohu, ktorú 
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MSP zohrávajú v súvislosti s hospodárskym rozvojom a inováciami, ako aj ich 
zastúpením na trhu, je životne dôležité, aby sa im poskytla rozsiahla podpora;

8. uznáva rozhodujúci význam otázky informovanosti; upozorňuje, že v skutočnosti sú MSP 
často málo alebo nedostatočne (alebo príliš všeobecne) informované o Únii a jej 
činnostiach. Poznamenáva, že MSP sa právom sťažujú na túto nedostatočnú mieru 
informovania a na určité dôsledky politík EÚ, o ktorých neboli informované 
v dostatočnom časovom predstihu. V tejto súvislosti pripomína, že dôležitú úlohu by 
mala zohrávať sieť európskych informačných centier, ktorá doteraz nedokázala ponúknuť 
služby, ktoré by zodpovedali očakávaniam a potrebám európskych podnikov najmä 
z toho dôvodu, že väčšina podnikov dokonca ani nevie, že takáto sieť existuje;

9. zdôrazňuje, že je preto dôležité, aby sa táto sieť posúdila, skvalitnila a zreorganizovala 
z hľadiska efektívnosti jej prevádzky a činností s cieľom umožniť jej cielenejšie 
a rýchlejšie fungovanie; domnieva sa, že tieto európske informačné centrá (EIC) by sa 
mali premeniť na jednotné kontaktné miesta („one stop trouble shooting shops“) 
pre MSP, ktoré sa stretávajú s prekážkami na vnútornom trhu; domnieva sa, že EIC by sa 
mali stať skutočnými sprostredkovateľmi medzi MSP a členskými štátmi a mali by 
pristupovať ku každému problému tak, že budú uplatňovať právne predpisy Spoločenstva 
čo najpraktickejším a najpragmatickejším spôsobom; uznáva, že dosiahnutie týchto 
cieľov si bude vyžadovať väčšiu finančnú podporu pre EIC;

10. vyzýva Komisiu, aby aktívne podporila lepšiu viditeľnosť EIC a podčiarkuje, že všetky 
MSP by mali mať k dispozícii jednoduchý a bezplatný prístup k informáciám, službám 
a poradenstvu, ktoré ponúkajú EIC, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi 
organizácie, ktorá plnia úlohu EIC; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že skupiny 
pre MSP zriadené európskymi informačnými centrami budú zahŕňať MSP mimo rámca 
hostiteľskej organizácie; domnieva sa, že je dôležité, aby Komisia stanovila ambiciózne 
ciele na podporu používania a viditeľnosti európskych informačných centier medzi MSP, 
a to nielen medzi MSP, ktoré sú členmi hostiteľskej organizácie;

11. domnieva sa, že je potrebné vyvinúť úsilie o prepojenie sietí, ktoré prevádzkuje Európska 
únia a ktoré sú prispôsobené potrebám podnikov (napríklad európskych informačných 
centier a centier na prenos inovácií);domnieva sa, že tieto zariadenia by mohli byť 
napríklad začlenené do profesijných združení MSP;

12. považuje za dôležité, aby sa v prípade MSP a mikropodnikov venovala väčšia pozornosť 
nielen poskytovaniu informácií, ale aj prenosu osvedčených postupov; na tento účel 
považuje za prioritu sprostredkovanie poznatkov o podnikoch vrátane poznatkov 
potrebných v súvislosti s postupom verejného obstarávania;

13. považuje za dôležité, aby sa v spojitosti s financovaním alebo rizikom súvisiacim 
s podnikaním poskytli MSP obšírne a spoľahlivé informácie o možných formách 
rozdelenia rizika;

14. zastáva názor, že najviac a neprimerane trpia MSP kvôli byrokratickým a iným 
prekážkam na vnútornom trhu; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v odstraňovaní týchto 
prekážok; považuje preto za dôležité, aby Komisia systematicky a bezodkladne iniciovala 
konanie vo veci porušenia právnych predpisov podľa článku 226 Zmluvy o ES 



AD\630266SK.doc 5/8 PE 374.275v02-00

SK

proti každému členského štátu, ktorý si nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú 
zo Zmluvy o ES, a najmä z ustanovení týkajúcich sa vnútorného trhu vrátane tých, ktoré 
sa vzťahujú na spoločný colný sadzobník, voľný pohyb služieb a spoločné pravidlá 
pre zdaňovanie;

15. uvedomuje si potrebu zlepšiť úroveň informovanosti MSP o konaní vo veci porušenia 
právnych predpisov a prístup k tomuto konaniu a žiada Komisiu, aby zhodnotila, do akej 
miery majú MSP a veľké podniky, ako aj príslušné zainteresované strany prístup 
ku konaniu vo veci porušenia právnych predpisov; žiada Komisiu, aby Parlamentu 
predložila správu o výsledkoch tohto hodnotenia;

16. vyzýva Komisiu, aby zlepšila prístup MSP a mikropodnikov k rámcovým programom 
Spoločenstva a štrukturálnym fondom vzhľadom na dôležitú úlohu, ktorú tieto nástroje 
zohrávajú v mnohých oblastiach pri podpore podnikateľstva a odborných schopností;
žiada Komisiu, aby sledovala situáciu v oblasti prístupu MSP k finančným prostriedkom 
Spoločenstva, a predložila o tom správu Parlamentu; poznamenáva, že ciele stanovené 
pre účasť MSP na rámcovom výskumnom programe neboli splnené; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby zabezpečili vyššiu účasť MSP na programoch Spoločenstva, 
zjednodušili prihlasovací postup, znížili náklady na podanie prihlášky a skrátili čakacie 
lehoty; domnieva sa, že popri konkrétnych cieľov, ktoré musí stanoviť Komisia, by sa 
osobitná pozornosť mala venovať okrem iného zamestnanosti pracovníkov 
so špecifickými potrebami, ženám a dlhodobo nezamestnaným. Navrhuje, aby dané 
programy poskytli na tento účel osobitné finančné prostriedky určené pre odbornú 
prípravu uvedených znevýhodňovaných kategórií pracovníkov;

17. upozorňuje na potrebu zlepšiť financovanie MSP a ich prístup ku kapitálu, a to 
prostredníctvom štrukturálnych fondov, ako aj kapitálových tokov určených na ich 
podporu, najmä tých, ktoré umožňujú pružné mikrofinancovanie činností v oblasti 
výskumu a vývoja, ako aj novo vytvorených podnikov, podnikov založených ženami 
a rodinných firiem; považuje za potrebné, aby sa vytvorili také formy finančnej pomoci, 
ktoré umožnia účinné uplatňovanie čoraz prísnejších právnych predpisov 
v environmentálnej a sociálnej oblasti;

18. domnieva sa, že pri uskutočňovaní politiky pre MSP musí nový prístup stanoviť 
iniciatívy a činnosti, ktoré sa osobitne zamerajú na posilnenie novo vytvorených 
podnikov, rodinných podnikov a podnikov vo vlastníctve žien, najmä ak majú sídlo 
v znevýhodnených, horských, ostrovných alebo riedko osídlených oblastiach EÚ;

19. pripomína, že byrokracia výrazne poškodzuje malé podniky; víta cieľ Komisie, ktorým je 
zníženie korupcie v Európe o 25 %, naliehavo však požaduje okamžité uplatňovanie 
a rýchle vypracovanie metodiky hodnotenia dôsledkov právnych predpisov EÚ v oblasti 
nákladov a správy; zdôrazňuje, že podľa medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe 
právnych predpisov musí byť administratívne zaťaženie MSP primerané a v rozsahu, 
ktorý je nutný, a že právne predpisy EÚ by mali podliehať hodnoteniu vplyvov;

20. poukazuje na to, že nemzdové náklady predstavujú jednu z hlavných prekážok, s ktorými 
sa stretávajú jednočlenné spoločnosti a mikropodniky, ktoré často nevytvárajú žiadne 
pracovné miesta, pretože nie sú schopné splniť administratívne požiadavky, ktoré sú 
s tým spojené; pripomína, že článok 137 ods. 2 písm. b) Zmluvy o ES stanovuje, že 
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smernice prijaté v oblasti sociálneho zabezpečenia a ochrany pracovníkov „ nesmú 
ukladať také správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju 
malých a stredných podnikov“; vyzýva Komisiu a Radu, aby vyňali takéto podniky, ak je 
to vhodné, vo väčšom rozsahu z uplatňovania určitých požiadaviek, ako je ohlasovacia 
povinnosť a povinnosť viesť dokumentáciu;

21. je si vedomý toho, že odbúranie byrokracie je z veľkej časti zodpovednosťou členských 
štátov a podporuje Komisiu, aby bola aktívnejšia pri informovaní členských štátov 
o potrebe deregulačných opatrení pomocou príkladov osvedčených postupov a hodnôt 
pre porovnanie;

22. domnieva sa, že trh verejného obstarávania predstavuje jedinečnú možnosť pre MSP, 
vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby preskúmali možnosť, aby v budúcnosti MSP, 
najmä tie, ktoré pôsobia v odvetví poľnohospodárstva, predkladali spoločné ponuky;

23. domnieva sa, že politika podpory MSP prispeje k skutočnej súdržnosti a integrácii v Únii, 
najmä preto, lebo európske podniky sú často malými rodinnými podnikmi, ktoré 
vytvárajú pracovné príležitosti aj pre pracovníkov s nízkou kvalifikáciou; zdôrazňuje 
preto, že európske právne predpisy by mali náležité zohľadniť úlohu MSP 
pri zabezpečení príjmov, predchádzaní vyľudňovaniu, posilňovaní miestnej komunity 
a potieraní chudoby; je preto potrebné, aby sa v budúcnosti okrem právnych predpisov 
v oblasti hospodárstva vypracovali spoločné európske usmernenia s cieľom podporiť 
MSP pri napĺňaní ich úlohy, ktorou je posilňovanie sociálnej súdržnosti; naliehavo 
vyzýva, aby sa v rámci týchto usmernení venovala osobitná podpora zakladaniu 
a zachovaniu mikropodnikov, čím by sa podporila integrácia diskriminovaných 
a  znevýhodňovaných skupín a osobitných národnostných skupín, ako aj opätovné 
začlenenie tých, ktorý boli vytlačení na okraj spoločnosti, v záujme prispenia k boju 
proti chudobe;

24. oceňuje úmysel Komisie viesť dialóg a podporovať pravidelné konzultácie s MSP a ich 
zastupiteľskými organizáciami; požaduje, aby sa tento prístup v praxi systematicky 
realizoval zapojením európskych podnikov, ako aj ich profesijných združení, nielen 
do realizovania programov Spoločenstva, ale aj do tvorby týchto programov;
poznamenáva však, že pre MSP je konzultačný proces vo svojej súčasnej podobe 
problematický, keďže lehota ôsmych týždňov neposkytuje organizáciám, ktoré zastupujú 
MSP, dostatok priestoru na zber a predloženie stanovísk; žiada Komisiu, aby urýchlene 
prehodnotila toto obmedzenie;

25. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili vyššiu mieru zapojenia organizácií 
zastupujúcich MSP do európskeho sociálneho dialógu; zdôrazňuje význam toho, aby sa 
v sociálnom dialógu na vnútroštátnej, ako aj európskej úrovni, ktorý sa v súčasnosti 
orientuje na veľké podniky a ich zamestnancov, výraznejšie zohľadnili osobitné znaky 
MSP; pripomína, že je dôležité, aby členské štáty podporili MSP pri vytváraní 
nezávislých zastupiteľských orgánov; 

26. v snahe zvýšiť mieru zamestnanosti a počet vzdelávacích príležitostí poukazuje 
na potrebu vytvoriť lepšiu sieť, ktorá by zjednocovala podniky do platforiem 
pre inováciou postupov a výrobkov: táto sieť by mala byť vytvorená na základe opatrení, 
ktoré zohľadňujú problémy MSP s prístupom k pôžičkám a programom podpory;
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27. trvá na tom, aby sa všetky opatrenia v rámci podpory MSP vzťahovali aj na samostatne 
zárobkovo činné osoby, najmä so zreteľom na rôzne formy systémov sociálneho 
zabezpečenia a príspevky poskytované v rámci týchto systémov, ako aj na predchádzanie 
rizikám na pracovisku;

28. odporúča, aby sa členské štáty v rámci svojich možnosti usilovali o vytvorenie takých 
legislatívnych podmienok, ktoré zaručia flexibilitu zamestnávania v prípade MSP 
bez toho, aby to ovplyvnilo aspekty sociálneho zabezpečenia;

29. upozorňuje na potrebu dobudovania vnútorného trhu a vyzýva členské štáty, aby 
prostredníctvom podpory voľného pohybu pomohli tento spoločný cieľ dosiahnuť;

30. upriamuje pozornosť na to, že je potrebné zintenzívniť spoluprácu regiónov, ktoré sa 
stretávajú s rovnakými problémami a výzvami, a to podporením vytvárania väzieb 
medzi podnikmi so sídlom v týchto oblastiach s cieľom uskutočňovať a koordinovať 
politiky potrebné na splnenie ich osobitných potrieb;

31. pripomína, že úsilie o podporu podnikateľského ducha je dôležité najmä vzhľadom 
na demografické zmeny, v súvislosti s ktorými odíde v nasledujúcich desiatich rokoch 
tretina podnikateľov v Európe do dôchodku; vyzýva Komisiu, aby uľahčila výmenu 
osvedčených postupov medzi členskými štátmi v tejto oblasti a zohľadnila pri tom 
napríklad koncepciu „strieborné podnikateľstvo“ pre starších ľudí, podnety pre mladých 
ľudí, aby zakladali podniky, a podporovanie žien-podnikateliek, pričom by sa mali 
preskúmať opatrenia zamerané na lepšie zosúladenie profesionálneho a rodinného života.
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