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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropské malé a střední podniky (MSP) prokázaly, že jsou hlavní silou pro dosažení růstu 
a zajištění většího počtu a lepších pracovních míst v celé Evropě. Jsou ústředním bodem 
strategie Evropa 2020 a budou napomáhat plnění jejích cílů v oblasti inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího začlenění. Tato skutečnost nabývá na významu zejména za 
současné hospodářské situace. Malé a střední podniky mohou nabídnout východisko 
z přetrvávající hospodářské krize a z krize zaměstnanosti. Koneckonců, v období let 2002–
2010 vytvořily malé a střední podniky 85 % všech nových pracovních míst v EU.

Aby evropské malé a střední podniky splnily tyto ambiciózní úkoly, musí je EU podpořit 
politicky i pomocí rozpočtu. EU nese v současnosti větší odpovědnost za řešení selhání trhu 
a politiky, která vážně oslabila konkurenceschopnost MSP, a za rozvinutí jejich potenciálu 
růstu. To zahrnuje snižování byrokratické a administrativní zátěže, zlepšování přístupu 
k financím a trhům pro všechny malé a střední podniky. S cílem poskytnout jednoznačnou 
odpověď na tyto problémy tím, že se zlepší rámcové podmínky podniků v EU a podpoří 
podnikání, předložila Komise v rámci příštího víceletého finančního rámce (VFR) na období 
2014–2020 program COSME. 

Celkový navrhovaný rozpočet programu COSME je 2,5 miliardy EUR. Vzhledem k velmi 
tvrdým probíhajícím jednáním o příštím VFR by chtěl navrhovatel zdůraznit, že i když budou 
finanční prostředky omezeny, u programů, které jsou základem evropské 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, jako např. COSME, žádné snížení nebude 
opodstatněné. Navrhovatel je totiž přesvědčen, že si nelze představit, aby byl finanční příděl 
na program COSME v reálných číslech nižší, než je stávající příděl na program CIP. S cílem 
zajistit co nejvyšší příděl zdrojů v této oblasti se navrhovatel obdobně důrazně zasazuje o to, 
aby tomuto programu byly dodatečně přiděleny částky pokut uložených Komisí podnikům, 
které nedodrží právní předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže. 

Nový program by měl klást důraz hlavně na mladé podnikatele. Navrhovatel navrhuje, aby 
iniciativa „Erasmus pro mladé podnikatele“ byla zařazena do programu COSME jako
samostatné opatření. Tento program, původně navržený jako přípravná akce Evropského 
parlamentu, byl v uplynulých letech úspěšně prováděn a umožnil mladým podnikatelům učit 
se ze zkušeností a osvědčených postupů v jiných členských státech a na těchto zkušenostech 
a postupech stavět. Jako jednoznačný úspěch si „Erasmus pro mladé podnikatele“ zaslouží 
důstojné místo v novém programu s cílem rozvíjet u mladých lidí podnikatelské dovednosti 
a podnikatelského ducha.  

Pokud jde o zpětné toky z finančních nástrojů uvedených v COSME, navrhovatel plně 
podporuje návrh Komise, aby příjmy a platby získané jedním finančním nástrojem byly 
připsány tomuto finančnímu nástroji. Je přesvědčen, že multiplikační efekt těchto nástrojů je 
schopen zaručit životaschopnější a udržitelnější budoucnost malých a středních podniků.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný 
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výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že finanční krytí uvedené 
v legislativním návrhu představuje pouze 
orientační údaj pro legislativní orgán a že 
nemůže být stanoveno dříve, než bude 
dosaženo dohody o nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2014–2020;

Pozměňovací návrh 2

Draft Legislative resolution
Bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. připomíná své usnesení ze dne 
8. června 2011 o investování do 
budoucnosti: nový víceletý finanční rámec 
(VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu1; znovu 
opakuje, že je třeba, aby byl v příštím VFR 
dostatek dodatečných zdrojů, které 
umožní Unii plnit stávající politické 
priority a nové úkoly stanovené 
v Lisabonské smlouvě, jakož i reagovat na 
nepředvídané události; vyzývá Radu, aby 
v případě, že nebude sdílet tento přístup, 
jasně stanovila, od kterých z jejích 
politických priorit či projektů by bylo 
možné navzdory jejich prokazatelné 
evropské přidané hodnotě zcela upustit; 
zdůrazňuje, že i při zvýšení úrovně 
financování příštího VFR o nejméně 5 % 
oproti úrovni v roce 2013 je možné přispět 
ke splnění dohodnutých cílů a závazků 
Unie a k zásadě solidarity Unie jen 
v omezené míře;
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_______________
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozměňovací návrh 3

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. znovu potvrzuje postoj uvedený 
v usnesení ze dne 8. června 2011, že by 
v příštím VFR měla být poskytnuta větší 
podpora všem programům a nástrojům 
zaměřeným na podporu malých 
a středních podniků, zejména tomuto 
programu a iniciativě Small Business Act;

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Výdaje EU a finanční prostředky 
členských států na podporu 
konkurenceschopnosti podniků a malých 
a středních podniků by měly být lépe 
koordinovány, aby byla zajištěna 
doplňkovost, lepší účinnost a viditelnost 
a aby bylo dosaženo lepší rozpočtové 
součinnosti; finanční krytí programu 
konkurenceschopnosti podniků s důrazem 
na malé a střední podniky (program 
COSME) by nemělo být v reálných číslech 
nižší než prostředky přidělené na rámcový 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace (program CIP).
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Částky pokut uložených Komisí 
podnikům za nedodržování právních 
předpisů EU v oblasti hospodářské 
soutěže by měly být připsány programu 
navíc k jeho finančnímu krytí.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 
které se zabývají řemeslnými činnostmi, 
a sociálním podnikům. Pozornost je třeba 
věnovat specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, nových 
a potenciálních podnikatelů a podnikajících 
žen a také specifickým cílovým skupinám, 
jako jsou migranti a podnikatelé, kteří jsou 
příslušníky sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 
také starší občany, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
druhé šance v podnikání.

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 
které se zabývají řemeslnými činnostmi, 
a sociálním podnikům. Pozornost je třeba 
věnovat specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, osob samostatně 
výdělečně činných, nových a potenciálních 
podnikatelů a podnikajících žen a také 
specifickým cílovým skupinám, jako jsou 
migranti a podnikatelé, kteří jsou 
příslušníky sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 
také starší občany, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
druhé šance v podnikání. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat mladým 
podnikatelům zejména prostřednictvím 
zavedení programu „Erasmus pro mladé 
podnikatele“.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Mnohé z problémů Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti souvisejí s tím, že 
malé a střední podniky obtížně získávají 
přístup k financování, protože zápasí 
s prokazováním své úvěrové bonity 
a obtížně se dostávají k rizikovému 
kapitálu. To má nepříznivý dopad na 
úroveň a kvalitu nově zakládaných podniků 
a na růst podniků. Přínos navrhovaných 
finančních nástrojů pro Unii spočívá mimo 
jiné v posílení jednotného trhu z hlediska 
rizikového kapitálu a v rozvoji 
celoevropského finančního trhu pro malé 
a střední podniky. Opatření Unie by měla 
doplňovat využívání finančních nástrojů 
pro MSP ze strany členských států. 
Subjekty, které budou mít na starost 
provádění opatření, by měly zajistit, že se 
opatření budou vzájemně doplňovat, 
a zabránit dvojímu financování 
z prostředků EU.

(12) Mnohé z problémů Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti souvisejí s tím, že 
malé a střední podniky obtížně získávají 
přístup k financování, protože zápasí 
s prokazováním své úvěrové bonity 
a obtížně se dostávají k rizikovému 
kapitálu. To má nepříznivý dopad na 
úroveň a kvalitu nově zakládaných podniků 
a na růst podniků i na připravenost nových 
podnikatelů přebírat životaschopné 
podniky v rámci převodu 
podniku/dědictví. Finanční nástroje EU 
zavedené v období 2007–2013, především 
garanční prostředek pro malé a střední 
podniky, prokázaly svůj přínos a pozitivně 
pomohly nejméně 120 000 malých 
a středních podniků, a od vypuknutí 
finanční krize v roce 2008 tak přispěly 
k zachování 851 000 pracovních míst. 
Vyšší přínos navrhovaných finančních 
nástrojů pro Unii spočívá mimo jiné 
v posílení jednotného trhu z hlediska 
rizikového kapitálu a v rozvoji 
celoevropského finančního trhu pro malé 
a střední podniky. Opatření Unie by měla 
doplňovat využívání finančních nástrojů 
pro MSP ze strany členských států 
a členské státy by měly vynaložit veškeré 
úsilí, aby takové nástroje učinily na svém 
území viditelnějšími a dostupnějšími. 
Subjekty, které budou mít na starost 
provádění opatření, by měly zajistit, že se 
opatření budou vzájemně doplňovat, 
a zabránit dvojímu financování 
z prostředků EU.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Je důležité maximalizovat dopad 
programu uvolněním a sdílením 
veřejných a soukromých finančních 
zdrojů a zvýšením jejich pákového efektu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Program by měl zajistit maximální 
transparentnost, odpovědnost 
a demokratickou kontrolu inovativních 
finančních nástrojů a mechanismů, které 
jsou financovány z rozpočtu Unie, 
zejména pokud jde o jejich předpokládaný 
a dosažený příspěvek ke splnění cílů Unie.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Je důležité zajistit řádné finanční 
řízení tohoto programu a jeho provádění 
co nejúčelnějším a uživatelsky 
nejvstřícnějším způsobem a přitom rovněž 
zaručit právní jistotu a dostupnost 
programu pro všechny účastníky.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Provádění programu by mělo být 
sledováno každý rok pomocí klíčových 
ukazatelů pro posuzování výsledků 
a dopadů. Tyto ukazatele, včetně 
příslušných výchozích úrovní, by měly 
poskytnout minimální základ pro 
posouzení rozsahu, v jakém bylo dosaženo 
cílů programu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Článek 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 se zavádí program pro 
opatření Unie ke zlepšení 
konkurenceschopnosti podniků, se 
zvláštním důrazem na malé a střední 
podniky (MSP) (dále jen „program“).

Na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 se zavádí program pro 
opatření Unie ke zlepšení 
konkurenceschopnosti podniků, se 
zvláštním důrazem na osoby samostatně 
výdělečně činné, mikropodniky, malé 
podniky, podniky zabývající se řemeslnými 
činnostmi a střední podniky (MSP) (dále 
jen „program“).

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) rozdílem mezi počtem nově založených 
a již existujících MSP;
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Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povzbuzovat k podnikání, a to i v rámci 
specifických cílových skupin;

b) povzbuzovat k podnikání, a to i v rámci 
specifických cílových skupin, zejména 
mladých podnikatelů;

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí na provádění programu 
činí 2,522 miliardy EUR, z toho přibližně 
1,4 miliardy EUR bude vyčleněno na 
finanční nástroje.

1. Ve smyslu bodu [17] 
interinstitucionální dohody ze dne 
xxx/201z. mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí o spolupráci 
v rozpočtových záležitostech a řádném 
finančním řízení činí finanční krytí na 
provádění programu po celou dobu jeho 
trvání [...] z celkových stropů VFR na 
období 2014–2020, z toho přibližně 60 % 
bude vyčleněno na finanční nástroje. Tato 
částka představuje pro rozpočtový orgán 
během ročního rozpočtového procesu 
hlavní referenční hodnotu.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Částka vyčleněná na finanční nástroje 
podle odstavce 1 je orientační částkou, 
aniž jsou dotčeny výsady rozpočtového 
orgánu. Může být upravena směrem 
nahoru nebo dolů v rámci ročního 
rozpočtového procesu v závislosti na 
výsledcích dosažených při provádění 
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různých finančních nástrojů uvedených 
v příloze II.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude zaveden program „Erasmus pro 
mladé podnikatele“ s cílem rozvíjet 
podnikatelské dovednosti a přístupy.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může podpořit opatření 
členských států zaměřená na zavádění 
vzdělávání pro podnikatele, 
podnikatelských dovedností a 
podnikatelských přístupů, zejména 
u potenciálních a nových podnikatelů.

3. Komise může podpořit opatření 
členských států zaměřená na zavádění 
vzdělávání pro podnikatele, 
podnikatelských dovedností, 
podnikatelského ducha a podnikatelských 
přístupů, zejména ve vzdělávání a odborné 
přípravě i u potenciálních a nových 
podnikatelů.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V souladu s čl. 18 odst. 4 nařízení (EU) 
č. XXXX/2012 [nového finančního 
nařízení] příjmy a platby vytvořené jedním 
finančním nástrojem musí být přiřazeny 
k tomuto finančnímu nástroji. U finančních 
nástrojů, které byly zřízeny již 
v předchozím víceletém finančním rámci 

4. V souladu s čl. 18 odst. 3 písm. h)
nařízení (EU) č. XXXX/2012 [nového 
finančního nařízení] příjmy a platby 
vytvořené jedním finančním nástrojem 
musí být přiřazeny k tomuto finančnímu 
nástroji. U finančních nástrojů, které byly 
zřízeny již v předchozím víceletém 
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na období 2007–2013, musí být příjmy 
a platby z operací zahájených v tom období 
přiřazeny k dotyčnému finančnímu nástroji 
v období 2014–2020.

finančním rámci na období 2007–2013, 
musí být příjmy a platby z operací 
zahájených v tom období přiřazeny 
k dotyčnému finančnímu nástroji v období 
2014–2020.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Příloha II – oddíl „Nástroj pro úvěrové záruky (LGF)“ – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S výjimkou půjček v rámci 
sekuritizovaného portfolia poskytuje LGF 
záruky pro úvěry do 150 000 EUR
a s minimální dobou splatnosti 12 měsíců. 
LGF je koncipován takovým způsobem, 
aby bylo možné podávat zprávy o MSP, 
které byly podpořeny, a to co do jejich 
počtu i objemu půjček.

3. S výjimkou půjček v rámci 
sekuritizovaného portfolia poskytuje LGF 
záruky pro úvěry do 250 000 EUR
a s minimální dobou splatnosti 12 měsíců. 
V případě financování převodu podniku 
by mohla výše půjčky dosáhnout až 
1 000 000 EUR. LGF je koncipován 
takovým způsobem, aby bylo možné 
odděleně podávat zprávy o zahájení 
podnikání, převodu podniků, rozšíření 
stávajících podniků a o inovativních MSP, 
které byly podpořeny, a to co do jejich 
počtu i objemu půjček.
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