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Pozměňovací návrh 1
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise nazvané 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění“ 
(KOM(2010)2020),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Právní východisko 1 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Komise s názvem 
„Snížení regulační zátěže malých 
a středních podniků na minimum; 
Přizpůsobení právních předpisů EU 
potřebám mikropodniků“ 
(COM(2011)0803),

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. 
února 2011 o přezkumu iniciativy „Small 
Business Act“ pro Evropu 
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(COM(2011)0078) a na své usnesení na 
toto téma ze dne 12. května 2011,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
o evropských fondech sociálního 
podnikání (COM(2011)0862), který 
předložila Komise,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Právní východisko 4 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na studii Komise a Evropské 
centrální banky z roku 2011 o přístupu 
malých a středních podniků 
k financování; 

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Právní východisko 4 c (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zvláštní zprávu Účetního 
dvora 2/2012 o finančních nástrojích pro 
malé a střední podniky 
spolufinancovaných Evropským fondem 
pro regionální rozvoj,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Právní východisko 4 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. září 
2010 o rozvíjení potenciálu tvorby 
pracovních příležitostí v novém 
udržitelném hospodářství,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že zavedení 
přísnějších předpisů, zejména pro finanční 
instituce, v kombinaci s hospodářskou 
krizí způsobuje, že MSP mají obtížnější 
přístup k financování;

A. vzhledem k tomu, že zavedení 
přísnějších předpisů, zejména pro finanční 
instituce, v kombinaci se závažnými 
dopady finanční a hospodářské krize 
projevujícími se ve všech oblastech
způsobuje, že MSP mají obtížnější přístup 
k financování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že zavedení 
přísnějších předpisů, zejména pro finanční 
instituce, v kombinaci s hospodářskou krizí
způsobuje, že MSP mají obtížnější přístup 
k financování;

A. vzhledem k tomu, že zavedení 
přísnějších předpisů, zejména pro finanční 
instituce, v kombinaci s hospodářskou
a dluhovou krizí může malým a středním 
podnikům ztížit přístup k financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Diogo Feio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že je zásadně 
důležité vytvořit a rozvíjet potřebné 
nástroje a připravit vhodné podmínky
s cílem Unii umožnit oživit hospodářský 
růst v eurozóně a v Unii jako celku;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Αa. vzhledem k tomu, že bankovní úvěry 
jsou pro malé a střední podniky 
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v Evropské unii hlavním zdrojem 
financování;

Or. el

Pozměňovací návrh 12
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Αb. vzhledem k tomu, že podle údajů ECB 
jsou v úvěrových sazbách pro malé 
a střední podniky mezi členskými státy 
velké rozdíly a že existují nerovnosti 
v přístupu k likviditě s vysokou mírou 
zamítnutí, pokud jde o úvěry na obchodní 
projekty v některých zemích;

Or. el

Pozměňovací návrh 13
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že MSP jsou páteří 
hospodářství Evropské unie a důležitými 
hybateli růstu a zaměstnanosti ve 27 
členských státech;

B. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky tvoří více než 98 % evropských 
podniků a poskytují více než 67 % 
pracovních míst v Unii; vzhledem k tomu, 
že jsou páteří hospodářství Evropské unie 
a důležitými hybateli růstu a zaměstnanosti 
ve 27 členských státech;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 14
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že MSP jsou páteří 
hospodářství Evropské unie a důležitými 
hybateli růstu a zaměstnanosti ve 27 
členských státech;

B. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky jsou páteří hospodářství Evropské 
unie a důležitými hybateli evropského 
dlouhodobého hospodářského růstu
a udržitelného vytváření kvalitních 
pracovních příležitostí a poskytování 
možností odborné přípravy ve 27 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že je třeba, aby EU 
zvýšila svou konkurenceschopnost 
a podpořila potenciální růst tím, že bude 
prosazovat sociálně tržní hospodářství, 
aktivně podporovat inovace, investice, 
odborné vzdělávání, celoživotní učení, 
předávání znalostí a dovedností, vytváření 
kvalitních pracovních příležitostí 
a utváření příznivého prostředí pro malé 
a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Diogo Feio
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky představují určující kategorii 
hospodářských organizací ve všech 
zemích EU, jejich počet činí 23 milionů, 
což je 99,8 % trhu, a podílejí se na 
hrubém domácím produktu EU 60 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Diogo Feio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že 85 % veškerých 
nových pracovních míst v EU vytvořily 
v období 2002–2010 malé a střední 
podniky, a především pak nové firmy; 
vzhledem k tomu, že 32,5 milionu osob 
v EU jsou osoby samostatně výdělečně 
činné;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že přístup malých 
a středních podniků k jejich finančním 
potřebám za realistických podmínek 
souvisí s tím, zda jsou k dispozici malé 
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a středně velké komerční banky 
a spořitelny s dobrou znalostí jejich 
struktury, řízení a plánování; 

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že mezi malými 
a středními podniky by zvláštní pozornost 
měla být věnována odvětví sociální 
ekonomiky, s ohledem na jeho 
hospodářský význam (20 milionů lidí, to 
znamená 10 % celkové zaměstnanosti) 
a značnou odolnost, jež tento model 
prokázal od počátku hospodářské krize, 
ačkoli organizace sociální ekonomiky čelí
srovnatelným problémům s přístupem 
k finančním prostředkům jako jiné malé 
a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že činnosti na 
podporu malých a středních podniků 
a podnikání upravuje iniciativa „Small 
Business Act“ pro Evropu, k jejímuž 
provádění se členské státy spolu 
s Evropskou komisí zavázaly;
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Or. el

Pozměňovací návrh 21
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že zavedení 
dlouhodobých finančních operací ECB 
nevedlo k všeobecnému navýšení úvěrů 
pro malé a střední podniky, jak uvedla 
ECB;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá akční plán Komise a jeho širokou 
škálu řešení pro MSP;

1. vítá akční plán Komise a jeho širokou 
škálu návrhů a doporuční týkajících se
malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Syed Kamall

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. souhlasí s Komisí, že hospodářský 2. souhlasí s Komisí, že hospodářský 



PE496.550v01-00 12/69 AM\913931CS.doc

CS

úspěch Evropy do velké míry závisí na 
růstu založeném na MSP;

úspěch Evropy do velké míry závisí na 
růstu založeném na malých a středních 
podnicích, ale zdůrazňuje, že malé 
a střední podniky jsou součástí širšího 
„ekosystému“ podniků; bere na vědomí, 
že větší společnosti jsou značně závislé na 
široké síti menších malých a středních 
podniků, a zdůrazňuje význam oživení 
hospodářského růstu v celém spektru 
společností, bez ohledu na jejich velikost; 
rovněž bere na vědomí, že je třeba zajistit, 
aby stejná pozornost byla věnována 
zlepšování přístupu mikropodniků nebo 
jednočlenných společností k financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. souhlasí s Komisí, že hospodářský 
úspěch Evropy do velké míry závisí na 
růstu založeném na MSP;

2. souhlasí s Komisí, že hospodářský 
úspěch Evropy do velké míry závisí na 
růstu a vytváření pracovních míst v malých 
a středních podnicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. souhlasí s Komisí, že hospodářský 
úspěch Evropy do velké míry závisí na 
růstu založeném na MSP;

2. souhlasí s Komisí, že hospodářský 
úspěch Evropy do velké míry závisí na 
růstu a vytváření pracovních míst v malých 
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a středních podnicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. souhlasí s Komisí, že hospodářský 
úspěch Evropy do velké míry závisí na 
růstu založeném na MSP;

2. souhlasí s Komisí, že hospodářský 
úspěch Evropské unie do velké míry závisí 
na růstu založeném na MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. souhlasí s Komisí, že hospodářský 
úspěch Evropy do velké míry závisí na 
růstu založeném na MSP;

2. souhlasí s Komisí, že hospodářský 
úspěch Evropy a sociální soudržnost do
velké míry závisí na růstu a zaměstnanosti 
v malých a středních podnicích;

Or. el

Pozměňovací návrh 28
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že kvůli krizi má mnoho 3. zdůrazňuje, že kvůli krizi má mnoho 
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MSP potíže s přístupem k financování a že 
tento druh podniků musí nyní splňovat 
přísnější regulační kritéria než dříve;

MSP potíže s přístupem k financování a že 
tento druh podniků musí nyní splňovat 
přísnější regulační kritéria než dříve; vybízí 
Komisi, aby pokračovala ve svém úsilí 
prosadit uplatňování zásady „zelenou 
malým a středním podnikům“ na 
vnitrostátní úrovni, což s sebou nese další 
zjednodušování právního a správního 
prostředí pro malé a střední podniky, 
a zároveň zajistila přiměřenou ochranu 
zaměstnanců v oblastech sociálního 
zabezpečení a bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci; 

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že kvůli krizi má mnoho 
MSP potíže s přístupem k financování a že 
tento druh podniků musí nyní splňovat 
přísnější regulační kritéria než dříve;

3. zdůrazňuje, že kvůli krizi má mnoho 
MSP potíže s přístupem k financování a že 
tento druh podniků musí nyní splňovat 
přísnější regulační kritéria než dříve; 
zdůrazňuje, že je třeba, aby pro bankovní 
instituce, které využívaly státní podporu 
a jiná nepřímá opatření finanční podpory 
během krize, jako jsou státní záruky 
a podpora v oblasti likvidity ze strany 
centrálních bank, byly stanoveny cíle, 
pokud jde o výši finančních prostředků 
a podmínky, které poskytují malým 
a středním podnikům; zdůrazňuje, že 
projekt MERLIN ve Spojeném království 
poskytuje zajímavé srovnání pro tyto 
účely; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že kvůli krizi má mnoho 
MSP potíže s přístupem k financování a že 
tento druh podniků musí nyní splňovat 
přísnější regulační kritéria než dříve;

3. zdůrazňuje, že kvůli finanční 
a hospodářské krizi má mnoho malých 
a středních podniků potíže s přístupem 
k financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že kvůli krizi má mnoho 
MSP potíže s přístupem k financování a že 
tento druh podniků musí nyní splňovat 
přísnější regulační kritéria než dříve;

3. zdůrazňuje přitěžující dopad krize na 
potíže, které má mnoho malých a středních 
podniků s přístupem k financování,
a skutečnost, že tento druh podniků musí 
nyní splňovat přísnější regulační kritéria 
než dříve;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Syed Kamall

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že kvůli krizi má mnoho 
MSP potíže s přístupem k financování a že 
tento druh podniků musí nyní splňovat 
přísnější regulační kritéria než dříve;

3. zdůrazňuje, že kvůli krizi má mnoho 
MSP potíže s přístupem k financování a že 
tento druh podniků musí nyní splňovat 
přísnější regulační kritéria než dříve, ačkoli 
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byly učiněny kroky ke snížení 
administrativní zátěže určitých skupin 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. uznává, že v době rozpočtových 
omezení a snížené kapacity soukromého 
sektoru, je třeba zvýšenou podporu ze 
strany EU zaměřit na malé a střední 
podniky, aby i nadále vytvářely pracovní 
příležitosti, inovace a přispívaly k oživení 
růstu; zdůrazňuje, že podnikatelé a malé 
střední podniky by měly být stěžejní 
oblastí inovační a výzkumné politiky EU 
s cílem „přinést na trh nápady“;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že se malé a střední 
podniky musí přizpůsobit novému 
právnímu prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. konstatuje, že v posledních letech byla 
učiněna řada kroků pro snížení 
administrativní zátěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Syed Kamall

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že banky jsou odpovědné za 
uvážlivé investice do hospodářství 
a konkrétněji do MSP; konstatuje, že
v některých členských státech MSP 
problémy s přístupem k úvěrům nemají; 
upozorňuje, že snižování investic na 
minimum může vést k úvěrové krizi;

4. konstatuje, že banky byly vyzvány, aby 
souběžně zvýšily poskytování úvěrů 
malým a středním podnikům, které často 
čelí vysokému riziku, a reálné ekonomice, 
která je v současnosti nestabilní, jako 
takové, a posílily svou účetní rozvahu;
konstatuje, že v EU existuje nadměrná 
závislost na bankách, co se týče 
financování podniků, blížící se 70 %, ve 
srovnání s USA, kde dosahuje pouze 
20 %; zdůrazňuje proto, že je třeba 
umožnit bankám posílit svou účetní 
rozvahu a vybídnout k přechodu 
z financování prostřednictvím bank na 
alternativní metody financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Mojca Kleva
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že banky jsou odpovědné za 
uvážlivé investice do hospodářství 
a konkrétněji do MSP; konstatuje, že
v některých členských státech MSP 
problémy s přístupem k úvěrům nemají;
upozorňuje, že snižování investic na 
minimum může vést k úvěrové krizi;

4. zdůrazňuje, že banky jsou odpovědné za 
uvážlivé investice do hospodářství 
a konkrétněji do MSP; zdůrazňuje, že
výsledky průzkumu bankovních půjček 
z října 2011 provedeného ECB ukazují 
značný nárůst úrokových sazeb úvěrů 
poskytovaných malým a středním 
podnikům, přestože se potíže malých 
a středních podniků s přístupem k úvěrům 
v jednotlivých členských státech velmi liší;
kromě toho uznává, že v EU existuje 
značná poptávka po mikroúvěrech; 
upozorňuje, že snižování investic na 
minimum může vést k úvěrové krizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že banky jsou odpovědné za 
uvážlivé investice do hospodářství 
a konkrétněji do MSP; konstatuje, že 
v některých členských státech MSP
problémy s přístupem k úvěrům nemají;
upozorňuje, že snižování investic na 
minimum může vést k úvěrové krizi;

4. zdůrazňuje, že banky jsou odpovědné za 
uvážlivé investice do hospodářství 
a konkrétněji do malých a středních 
podniků; konstatuje, že v některých 
členských státech malé a střední podniky
problémy s přístupem k úvěrům nemají, 
ačkoli ve většině členských států malé 
a střední podniky čelí řadě potíží 
s přístupem k financování z důvodu 
nepříznivé makroekonomické situace; 
upozorňuje, že snižování investic na 
minimum může vést k úvěrové krizi
a ohrozit nebývalé úsilí členských států, 
co se týče fiskální konsolidace;
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Or. en

Pozměňovací návrh 39
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že banky jsou odpovědné za 
uvážlivé investice do hospodářství 
a konkrétněji do MSP; konstatuje, že 
v některých členských státech MSP 
problémy s přístupem k úvěrům nemají;
upozorňuje, že snižování investic na 
minimum může vést k úvěrové krizi;

4. zdůrazňuje odpovědnost bank a jejich 
úlohu sloužit společnosti a reálné 
ekonomice a poskytovat úvěry 
nefinančním subjektům, přičemž by 
zvláštní pozornost měly věnovat 
subjektům podílejícím se na HDP, jako
jsou malé a střední podniky; konstatuje, že 
v některých členských státech hrají 
důležitou úlohu v poskytování úvěrů 
malým a středním podnikům státní banky 
a rovněž regionální družstevní banky;
upozorňuje, že snižování investic na 
minimum může vést k úvěrové krizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že banky jsou odpovědné za 
uvážlivé investice do hospodářství 
a konkrétněji do MSP; konstatuje, že 
v některých členských státech MSP 
problémy s přístupem k úvěrům nemají;
upozorňuje, že snižování investic na 
minimum může vést k úvěrové krizi;

4. zdůrazňuje, že banky jsou odpovědné za 
uvážlivé investice do hospodářství 
a konkrétněji do MSP; konstatuje, že 
v některých členských státech MSP 
problémy s přístupem k úvěrům nemají;
vyjadřuje znepokojení nad rozdíly mezi 
členskými státy, pokud jde o náklady na 
půjčky pro malé a střední podniky, které 
vedou k závažnému nedostatku likvidity 
v reálné ekonomice některých zemí 
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a narušení finančního trhu; upozorňuje, 
že snižování investic na minimum může 
vést k úvěrové krizi;

Or. el

Pozměňovací návrh 41
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. znovu připomíná, že revidovaná 
pravidla přidělování veřejných zakázek 
a koncesních smluv by neměla bránit 
malým a středním podnikům 
a mikropodnikům v přístupu na trh 
veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Diogo Feio

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že v současné hospodářské 
situaci a  s ohledem na její závažné 
dopady na evropský bankovní systém, 
neboť existuje jeho souvislost se státními 
dluhy, je nutné hledat alternativní
způsoby financování malých a středních 
podniků; zdůrazňuje, že současná situace 
by mohla být ideálním momentem pro 
vytvoření stálých alternativních způsobů, 
které by mohly přispět k oddělení 
financování malých a středních podniků 
od bankovních úvěrů; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 43
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. upozorňuje, že banky v eurozóně 
využívaly dostatečnou a nepodmíněnou 
likviditu ECB; vyslovuje politování nad 
skutečností, že pouze část této likvidity 
byla využita k financování malých 
a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že celoevropské 
a významné finanční instituce neustále 
přesouvaly své činnosti od produktivního 
poskytování úvěrů a využívaly stále větší 
část účetní rozvahy k činnostem 
zvyšujícím riziko a poskytování půjček 
finančním subjektům;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že náklady na financování 
malých a středních podniků se mohou 
mezi členskými státy různit, což negativně 
ovlivňuje jejich konkurenceschopnost, 
zejména v příhraničních oblastech; 

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. připomíná, že v Evropě je hlavním 
zdrojem financování malých a středních 
podniků bankovní sektor; je přesvědčen, 
že z důvodu roztříštěnosti bankovního 
sektoru a z toho vyplývajících velkých 
rozdílů úvěrových sazeb a nabídek úvěrů 
mezi jednotlivými zeměmi je nutné ke 
zlepšování přístupu malých a středních 
podniků k financování zaujmout 
diferencovaný přístup, přičemž je třeba 
zohlednit specifickou situaci jednotlivých 
zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby od bank, jejichž 
bilanční suma převyšuje 200 miliard 
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EUR, vyžadovala, aby bylo nejméně 50% 
této sumy věnováno na poskytování úvěrů 
nefinančním subjektům a nejméně 33% 
na poskytování úvěrů na činnosti, které 
přispívají k HDP, a pro subjekty jako jsou 
malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. vyzývá Komisi, aby posoudila možné 
dopady, které by mělo omezení velikosti 
bank stanovením hranice objemu aktiv, 
které může banka vlastnit, na poskytování 
úvěrů malým a středním podnikům; 

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná Komisi, že MSP jsou 
v Evropě velmi různorodé, od velmi 
tradičních rodinných firem k rychle 
rostoucím podnikům, společnostem 
s moderním technologickým vybavením 
a začínajícím podnikům;

5. připomíná Komisi, že MSP jsou 
v Evropě velmi různorodé, od velmi 
tradičních rodinných firem k rychle 
rostoucím podnikům, společnostem 
s moderním technologickým vybavením 
a začínajícím podnikům, a že přístupy 
k jejich podpoře musí být stejně 
různorodé;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 50
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná Komisi, že MSP jsou 
v Evropě velmi různorodé, od velmi
tradičních rodinných firem k rychle 
rostoucím podnikům, společnostem 
s moderním technologickým vybavením 
a začínajícím podnikům;

5. připomíná Komisi, že MSP jsou 
v Evropě velmi různorodé, od tradičních 
rodinných firem k rychle rostoucím 
podnikům, společnostem s moderním 
technologickým vybavením, 
mikropodnikům, sociálním podnikům
a začínajícím podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná Komisi, že MSP jsou 
v Evropě velmi různorodé, od velmi 
tradičních rodinných firem k rychle 
rostoucím podnikům, společnostem 
s moderním technologickým vybavením 
a začínajícím podnikům;

5. připomíná Komisi, že MSP jsou 
v Evropě velmi různorodé, od velmi 
tradičních rodinných firem k inovativním 
družstevním obchodním modelům, rychle 
rostoucím podnikům, společnostem 
s moderním technologickým vybavením 
a začínajícím podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zahájila 
celoevropskou studii proveditelnosti 
evropské „sociální značky“ a aby se 
vytvořením pilotního projektu pokusila 
oživit sociální konvergenci a soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. upozorňuje, že akční plán Komise klade 
oprávněně velký důraz na rizikový kapitál 
jako na možný způsob financování 
podporujícího růst, je však toho názoru, že 
tento typ financování je přiměřený pouze 
pro malý počet MSP;

6. upozorňuje, že akční plán Komise klade 
oprávněně velký důraz na rizikový kapitál 
jako na možný způsob financování 
podporující růst, je však toho názoru, že 
tento typ financování, který v současnosti 
využívá pouze 7% malých a středních 
podniků, je přiměřený pouze pro malý 
počet z nich; na druhé straně zdůrazňuje, 
že bankovní úvěry jsou stále hlavním 
zdrojem financování u 63 % malých 
a středních podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. upozorňuje, že akční plán Komise klade 
oprávněně velký důraz na rizikový kapitál 
jako na možný způsob financování 

6. upozorňuje, že v současné situaci, kdy 
nedostatečný přístup k vhodným zdrojům 
rizikového kapitálu, zejména v raném 
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podporujícího růst, je však toho názoru, že 
tento typ financování je přiměřený pouze 
pro malý počet MSP;

stádiu, představuje stále jedno 
z nejzávažnějších omezení pro vytváření
a rozvoj firem orientovaných na růst, 
akční plán Komise klade oprávněně velký 
důraz na rizikový kapitál jako na možný 
způsob financování podporující růst;
nicméně je toho názoru, že tento způsob 
financování je přiměřený pouze pro malý 
počet malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. upozorňuje, že akční plán Komise klade 
oprávněně velký důraz na rizikový kapitál 
jako na možný způsob financování 
podporujícího růst, je však toho názoru, že 
tento typ financování je přiměřený pouze 
pro malý počet MSP;

6. upozorňuje, že akční plán Komise klade 
velký důraz na rizikový kapitál jako na 
možný způsob financování podporující
růst, zdůrazňuje však, že tento typ 
financování je přiměřený pouze pro malý 
počet MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. upozorňuje, že akční plán Komise klade 
oprávněně velký důraz na rizikový kapitál 
jako na možný způsob financování 
podporujícího růst, je však toho názoru, že 
tento typ financování je přiměřený pouze 
pro malý počet MSP;

6. upozorňuje, že akční plán Komise klade 
oprávněně velký důraz na rizikový kapitál 
jako na možný způsob financování 
podporující růst, je však toho názoru, že 
tento typ financování je přiměřený pouze 
pro malý počet MSP, zvážíme-li, že v podle 
údajů Komise jsou v EU pouze 2 % 
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finančních potřeb malých a středních 
podniků pokryta rizikovým kapitálem, 
v USA je to pro srovnání 14 %;

Or. el

Pozměňovací návrh 57
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že neexistuje univerzální 
způsob financování, a vyzývá Komisi, aby 
podporovala rozvoj široké škály programů 
a nástrojů vycházejících z individuálních 
potřeb, a to jak kapitálových nástrojů (jako 
jsou neformální investoři („business 
angels“), skupinové financování („crowd 
funding“) a mnohostranné obchodní 
systémy), tak dluhových nástrojů (jako 
jsou malé emise podnikových dluhopisů 
a záruční prostředky);

7. zdůrazňuje, že neexistuje univerzální 
způsob financování, a vyzývá Komisi, aby 
podporovala rozvoj široké škály programů, 
nástrojů a iniciativ vycházejících 
z individuálních potřeb, a to jak 
kapitálových nástrojů (jako jsou 
neformální investoři („business angels“), 
skupinové financování („crowd funding“) 
a mnohostranné obchodní systémy), tak 
dluhových nástrojů (jako jsou malé emise 
podnikových dluhopisů, záruční prostředky 
a platformy) a partnerství mezi bankami 
a jinými subjekty zapojenými do 
financování malých a středních podniků 
(odborníků působících v oblasti účetnictví, 
sdružení podniků nebo malých a středních 
podniků nebo obchodních komor;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Syed Kamall

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že neexistuje univerzální 
způsob financování, a vyzývá Komisi, aby 

7. zdůrazňuje, že neexistuje univerzální 
způsob financování, a vyzývá Komisi, aby 
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podporovala rozvoj široké škály programů 
a nástrojů vycházejících z individuálních 
potřeb, a to jak kapitálových nástrojů (jako 
jsou neformální investoři („business 
angels“), skupinové financování („crowd 
funding“) a mnohostranné obchodní 
systémy), tak dluhových nástrojů (jako 
jsou malé emise podnikových dluhopisů 
a záruční prostředky);

podporovala rozvoj široké škály programů 
a nástrojů vycházejících z individuálních 
potřeb, a to jak kapitálových nástrojů (jako 
jsou neformální investoři („business 
angels“), skupinové financování („crowd 
funding“) a mnohostranné obchodní 
systémy), tak dluhových nástrojů (jako 
jsou malé emise podnikových dluhopisů 
a záruční prostředky) nebo jiných modelů 
financování, jako je vzájemné poskytování 
půjček (systémy peer-to-peer); konstatuje, 
že by bylo možné podpořit ve větší míře 
financování vlastním kapitálem, zejména 
pro malé a střední podniky, vzhledem 
k tomu, že zadlužení je v současné době 
upřednostňovaným modelem financování 
malých a středních podniků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že neexistuje univerzální 
způsob financování, a vyzývá Komisi, aby 
podporovala rozvoj široké škály programů 
a nástrojů vycházejících z individuálních 
potřeb, a to jak kapitálových nástrojů (jako 
jsou neformální investoři („business 
angels“), skupinové financování („crowd 
funding“) a mnohostranné obchodní 
systémy), tak dluhových nástrojů (jako 
jsou malé emise podnikových dluhopisů 
a záruční prostředky);

7. zdůrazňuje, že neexistuje univerzální 
způsob financování, a vyzývá Komisi, aby 
podporovala rozvoj široké škály programů 
a nástrojů vycházejících z individuálních 
potřeb, a to jak kapitálových nástrojů (jako 
jsou neformální investoři („business 
angels“), skupinové financování („crowd 
funding“) a mnohostranné obchodní 
systémy), tak dluhových nástrojů (jako 
jsou malé emise podnikových dluhopisů 
a záruční prostředky) pro podporu podniků 
v jejich počáteční fázi, fázi růstu 
a převodu, přičemž je třeba zohlednit 
jejich velikost, obrat a finanční potřeby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že neexistuje univerzální 
způsob financování, a vyzývá Komisi, aby 
podporovala rozvoj široké škály programů 
a nástrojů vycházejících z individuálních 
potřeb, a to jak kapitálových nástrojů (jako 
jsou neformální investoři („business 
angels“), skupinové financování („crowd 
funding“) a mnohostranné obchodní 
systémy), tak dluhových nástrojů (jako 
jsou malé emise podnikových dluhopisů 
a záruční prostředky);

7. zdůrazňuje, že neexistuje univerzální 
způsob financování, a vyzývá Komisi, aby 
podporovala rozvoj široké škály programů 
a nástrojů vycházejících z individuálních 
potřeb, a to jak kapitálových nástrojů (jako 
jsou neformální investoři („business 
angels“), skupinové financování („crowd 
funding“) a přístup ke kapitálu 
prostřednictvím regulovaných trhů nebo
mnohostranné obchodní systémy), tak 
dluhových nástrojů (jako jsou malé emise 
podnikových dluhopisů a záruční 
prostředky);

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Diogo Feio

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že by Komise měla 
vyzdvihnout, že pro malé a střední 
podniky mohou hrát významnou úlohu 
akciové trhy jako způsob pro splnění 
jejich finančních potřeb v různých fázích;  

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Diogo Feio
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Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. znovu připomíná, že akciové trhy 
speciálně pro malé a střední podniky již 
fungují, jako například NYSE Alternext: 
trh vytvořený v reakci na zvláštní 
požadavky, pokud jde o trh a financování 
v eurozóně; vzhledem k tomu, že tento 
samoregulovaný trh fungující od roku 
2005 již umožnil malým a středním 
podnikům zvýšit jejich kapitál mezi 2,5 až 
15 miliony EUR, což jasně dokládá, jaký 
dopad a přidanou hodnotu mohou akciové 
trhy mít jakožto nástroje pro financování 
malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Diogo Feio

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. vzhledem k tomu, že akciový trh nabízí 
přístup k likviditě jak pro společnosti, tak 
pro investory a měl by být malými 
a středními podniky využíván ke zvýšení 
růstu, usnadnění situace při odchodu 
investora nebo přípravě na předání 
dědictví nebo vykoupení většinového 
podílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Diogo Feio
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Návrh usnesení
Bod 7 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7d. zdůrazňuje, že kromě toho, že akciové 
trhy představují pro malé a střední 
podniky alternativní přístup k financování 
a z důvodu jejich požadavků 
a podmíněnosti také přidanou hodnotou, 
jelikož vedou k zásadnímu zlepšování 
schopností organizace, řízení a podávání 
zpráv těchto společností, a tím značně 
přispívají k posílení této kategorie 
obchodních organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Syed Kamall

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. upozorňuje Komisi, že bylo zavedeno 
mnoho nových a přísnějších předpisů, aniž 
by bylo provedeno celkové a inkluzivní 
hodnocení dopadu; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby toto hodnocení provedla 
a zaměřila se v něm konkrétně na MSP;

8. upozorňuje Komisi, že bylo zavedeno 
mnoho nových a přísnějších předpisů 
o finančních službách, aniž by bylo 
provedeno celkové a inkluzivní hodnocení 
dopadu; naléhavě vyzývá Komisi, aby toto 
hodnocení provedla a zaměřila se v něm 
konkrétně na malé a střední podniky a jak 
na přímé, tak na nepřímé dopady; vyzývá 
Komisi, aby přerušila své plány na 
uplatňování kapitálových požadavků 
podle směrnice o solventnosti II na 
penzijní fondy, což by reálnou ekonomiku 
připravilo o investice ve výši mnoha 
miliard eur;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. upozorňuje Komisi, že bylo zavedeno 
mnoho nových a přísnějších předpisů, 
aniž by bylo provedeno celkové 
a inkluzivní hodnocení dopadu; naléhavě
vyzývá Komisi, aby toto hodnocení
provedla a zaměřila se v něm konkrétně 
na MSP;

8. vyzývá Komisi, aby nové předpisy 
podrobila celkovému a inkluzivnímu
hodnocení dopadu, včetně komplexního 
testu malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. upozorňuje Komisi, že bylo zavedeno 
mnoho nových a přísnějších předpisů, aniž 
by bylo provedeno celkové a inkluzivní 
hodnocení dopadu; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby toto hodnocení provedla 
a zaměřila se v něm konkrétně na MSP;

8. upozorňuje Komisi na skutečnost, že 
bylo zavedeno mnoho nových a přísnějších 
předpisů, aniž by bylo provedeno celkové 
a inkluzivní hodnocení dopadu; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby toto hodnocení 
provedla a zaměřila se v něm konkrétně na 
MSP; zdůrazňuje, že základním 
předpokladem jakýchkoli opatření do 
budoucna, která by se mohla dotýkat 
malých a středních podniků, je 
skutečnost, že musí zohledňovat jejich 
potřeby a výzvy, kterým čelí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Vicky Ford
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. upozorňuje Komisi, že bylo zavedeno 
mnoho nových a přísnějších předpisů, aniž 
by bylo provedeno celkové a inkluzivní 
hodnocení dopadu; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby toto hodnocení provedla 
a zaměřila se v něm konkrétně na MSP;

8. upozorňuje Komisi, že bylo zavedeno 
mnoho nových a přísnějších předpisů, aniž 
by bylo provedeno celkové a inkluzivní 
hodnocení dopadu; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby toto hodnocení provedla 
a zaměřila se v něm konkrétně na MSP; 
vyzývá Komisi, aby z působnosti předpisů 
byly popřípadě vyňaty mikropodniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že MSP jsou často na konci 
dlouhého dodavatelského řetězce, a jsou 
tak nejvíce postiženy pozdními platbami 
a krátkými platebními lhůtami; velmi proto 
vítá iniciativu Komise, která výrazně 
podporuje členské státy, aby urychlily 
provádění směrnice o opožděných 
platbách;

9. zdůrazňuje, že MSP jsou často na konci 
dlouhého dodavatelského řetězce, a jsou 
tak nejvíce postiženy pozdními platbami 
a krátkými platebními lhůtami; velmi proto 
vítá iniciativu Komise, která výrazně 
podporuje členské státy, aby urychlily 
provádění směrnice o opožděných 
platbách; je si nicméně vědom toho, že 
rozšíření směrnice o opožděných platbách 
na všechna odvětví v některých členských 
státech za určitých okolností způsobilo 
výrazné a nežádoucí snížení nákupů 
malých a středních podniků 
u maloobchodníků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Philippe Lamberts
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že průzkumy Komise 
ukazují, že nejen přístup k financování, 
ale také přístup ke schopnostem, včetně 
manažerských schopností, finančních 
a účetních znalostí jsou pro malé a střední 
podniky kritickými faktory pro získání 
finančních prostředků, zajištění inovací, 
konkurenceschopnosti a růstu; je 
přesvědčen, že poskytnutí finančních 
nástrojů EU by proto měl doprovázeno 
zajištěním vhodných systémů poradenství 
a odborné přípravy a poskytováním 
podnikatelských služeb založených na 
znalostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že rozsáhlé daňové úniky 
v členském státě by neměly vést ke 
zvyšování daní pro malé a střední 
podniky, které již platí právními předpisy 
stanové částky, aby se vyrovnaly ztráty;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. pokládá za nutné podporovat malé 
a střední podniky na místní úrovni s cílem 
rozvinout politiky na podporu 
podnikatelské činnosti, zlepšit situaci 
malých a středních podniků v průběhu 
jejich existence a pomoci jim získat 
přístup k novým trhům; je přesvědčen, že 
uznávání a výměna osvědčených postupů 
je klíčovým prvkem této politiky;

Or. el

Pozměňovací návrh 73
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že nedostatek základních 
vědomostí podnikatelů o financích 
omezuje kvalitu podnikatelských plánů, 
a tím také úspěch žádostí o úvěr; žádá 
proto Komisi a členské státy, aby 
potenciálním podnikatelům poskytovaly 
podporu v odborném vzdělávání;

10. konstatuje, že nedostatek základních 
vědomostí podnikatelů o financích 
omezuje kvalitu podnikatelských plánů, 
a tím také úspěch žádostí o úvěr; žádá 
proto Komisi a členské státy, aby 
potenciálním podnikatelům poskytovaly 
podporu v odborném vzdělávání 
a podporovaly iniciativy jako jsou
partnerství mezi bankami, obchodními 
komorami, sdruženími podniků 
a odborníky působícími v oblasti 
účetnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Jürgen Klute
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že nedostatek základních 
vědomostí podnikatelů o financích 
omezuje kvalitu podnikatelských plánů, 
a tím také úspěch žádostí o úvěr; žádá 
proto Komisi a členské státy, aby 
potenciálním podnikatelům poskytovaly 
podporu v odborném vzdělávání;

10. konstatuje, že nedostatek základních 
vědomostí podnikatelů o financích 
omezuje kvalitu podnikatelských plánů, 
a tím také úspěch žádostí o úvěr; žádá 
proto Komisi a členské státy, aby 
potenciálním podnikatelům poskytovaly 
podporu v odborném vzdělávání a rovněž 
propuštěným pracovníkům, kteří usilují 
o převzetí svých podniků ve formě 
družstva na základě restrukturalizačního 
procesu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že nedostatek základních 
vědomostí podnikatelů o financích 
omezuje kvalitu podnikatelských plánů, 
a tím také úspěch žádostí o úvěr; žádá 
proto Komisi a členské státy, aby 
potenciálním podnikatelům poskytovaly 
podporu v odborném vzdělávání;

10. konstatuje, že nedostatek základních 
vědomostí podnikatelů o financích 
omezuje kvalitu podnikatelských plánů, 
a tím také úspěch žádostí o úvěr; žádá 
proto Komisi a členské státy, aby zlepšili 
poskytování informací o evropských 
finančních nástrojích pro malé a střední 
podniky a poskytovaly podporu 
v odborném vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že nedostatek základních 
vědomostí podnikatelů o financích 
omezuje kvalitu podnikatelských plánů, 
a tím také úspěch žádostí o úvěr; žádá 
proto Komisi a členské státy, aby 
potenciálním podnikatelům poskytovaly 
podporu v odborném vzdělávání;

10. konstatuje, že nedostatek základních 
vědomostí podnikatelů o financích 
omezuje kvalitu podnikatelských plánů, 
a tím také úspěch žádostí o úvěr; žádá 
proto Komisi a členské státy, aby 
potenciálním podnikatelům poskytovaly 
podporu v odborném vzdělávání 
a umožnily přístup k ní co největšímu 
počtu zájemců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že nedostatek základních 
vědomostí podnikatelů o financích 
omezuje kvalitu podnikatelských plánů, 
a tím také úspěch žádostí o úvěr; žádá 
proto Komisi a členské státy, aby 
potenciálním podnikatelům poskytovaly 
podporu v odborném vzdělávání;

10. konstatuje, že nedostatek základních 
vědomostí podnikatelů o financích 
omezuje kvalitu podnikatelských plánů, 
a tím také úspěch žádostí o úvěr; žádá 
proto Komisi, členské státy, sociální 
partnery a obchodní komory, aby
potenciálním podnikatelům poskytovaly 
podporu v odborném vzdělávání a zároveň 
zajistili rovné příležitosti pro muže a ženy;

Or. el

Pozměňovací návrh 78
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že nedostatek základních 
vědomostí podnikatelů o financích 
omezuje kvalitu podnikatelských plánů, 
a tím také úspěch žádostí o úvěr; žádá 
proto Komisi a členské státy, aby 
potenciálním podnikatelům poskytovaly 
podporu v odborném vzdělávání;

10. konstatuje, že nedostatek základních 
vědomostí podnikatelů o financích 
omezuje kvalitu podnikatelských plánů, 
a tím také úspěch žádostí o úvěr; žádá 
proto členské státy, aby potenciálním 
podnikatelům poskytovaly podporu 
v odborném vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. je přesvědčen, že podnikání žen je 
nevyužitým zdrojem růstu 
a konkurenceschopnosti EU, který by měl 
být podporován a rozšiřován, a že veškeré 
překážky, kterým ženy na pracovním trhu 
čelí, by měly být odstraněny;

Or. el

Pozměňovací návrh 80
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že by do základních 
vzdělávacích systémů měl být zařazen 
kurz podnikání; domnívá se, že prvním 
krokem k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům je dobře připravený 

11. domnívá se, že by do základních 
vzdělávacích systémů mělo být zařazeno
rozvíjení podnikatelských schopností; 
domnívá se, že prvním krokem k lepšímu 
přístupu k finančním prostředkům je dobře 
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podnikatelský plán; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby do svých vzdělávacích 
programů neprodleně zařadily finanční 
vzdělání;

připravený podnikatelský plán; vyzývá 
členské státy, aby svědomitě zlepšovaly 
řádné začlenění finančního vzdělání do 
svých vzdělávacích programů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že by do základních 
vzdělávacích systémů měl být zařazen kurz 
podnikání; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům je dobře připravený 
podnikatelský plán; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby do svých vzdělávacích 
programů neprodleně zařadily finanční 
vzdělání;

11. domnívá se, že by do základních 
vzdělávacích systémů měl být zařazen kurz 
podnikání a financování podniků; 
domnívá se, že prvním krokem k lepšímu 
přístupu k finančním prostředkům je dobře 
připravený podnikatelský plán; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby do svých 
vzdělávacích programů neprodleně 
zařadily finanční vzdělání;

Or. de

Pozměňovací návrh 82
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že by do základních 
vzdělávacích systémů měl být zařazen kurz 
podnikání; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům je dobře připravený 
podnikatelský plán; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby do svých vzdělávacích 
programů neprodleně zařadily finanční 
vzdělání;

11. domnívá se, že by do základních 
vzdělávacích systémů měl být zařazen kurz 
podnikání, počínaje středoškolskou 
úrovní; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům je dobře připravený 
podnikatelský plán; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby do svých vzdělávacích 
programů neprodleně zařadily finanční 
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vzdělání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že by do základních 
vzdělávacích systémů měl být zařazen kurz 
podnikání; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům je dobře připravený 
podnikatelský plán; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby do svých vzdělávacích 
programů neprodleně zařadily finanční 
vzdělání;

11. domnívá se, že by do základních 
vzdělávacích systémů měl být zařazen kurz 
podnikání zahrnující různé metody 
podnikání; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům je dobře připravený 
podnikatelský plán; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby do svých vzdělávacích 
programů neprodleně zařadily finanční 
vzdělání;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že by do základních 
vzdělávacích systémů měl být zařazen kurz 
podnikání; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům je dobře připravený 
podnikatelský plán; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby do svých vzdělávacích 
programů neprodleně zařadily finanční 
vzdělání;

11. domnívá se, že by do základních 
vzdělávacích systémů měl být zařazen kurz 
podnikání; domnívá se, že prvním krokem 
k obchodnímu úspěchu a lepšímu přístupu 
k finančním prostředkům je dobře 
připravený podnikatelský plán; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby do svých 
vzdělávacích programů neprodleně 
zařadily finanční vzdělání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že by do základních 
vzdělávacích systémů měl být zařazen kurz 
podnikání; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům je dobře připravený 
podnikatelský plán; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby do svých vzdělávacích 
programů neprodleně zařadily finanční 
vzdělání;

11. domnívá se, že by do základních 
vzdělávacích systémů měl být zařazen kurz 
podnikání a úvod do fungování trhů 
a finančních systémů; domnívá se, že 
prvním krokem k lepšímu přístupu 
k finančním prostředkům 
a životaschopnosti podniku je dobře 
připravený podnikatelský plán; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby do svých 
vzdělávacích programů neprodleně 
zařadily finanční vzdělání; podporuje 
v této souvislosti program Erasmus pro 
mladé podnikatele s cílem prosazovat 
kulturu podnikání a rozvíjet jednotný trh 
a konkurenceschopnost;

Or. el

Pozměňovací návrh 86
Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že součinnost mezi 
malými a středními podniky 
a mikropodniky má zásadní význam pro 
maximalizaci jejich potenciálu pro 
dosažení úspor z rozsahu a zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti, zvláště v době 
hospodářské recese;

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že je nezbytné pravidelné 
informování podnikatelů a potenciálních 
podnikatelů o iniciativách v oblasti 
odborné přípravy, financování z EU 
a programech pro MSP;

13. zdůrazňuje, že je nezbytné pravidelné 
informování podnikatelů a potenciálních 
podnikatelů o iniciativách v oblasti 
odborné přípravy, financování z EU 
a programech pro MSP; vyzývá Komisi 
k zajištění toho, aby vnitrostátní 
organizace malých a středních podniků 
byly řádně informovány o iniciativách EU 
a politických návrzích; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že stejně významnou úlohu 
mají i evropská informační střediska, 
která mají poskytovat služby přizpůsobené 
potřebám evropských podniků, aby získaly 
přístup jak na jednotný trh, tak na trh 
v oblasti veřejných i soukromých zakázek 
v rozvíjejících se třetích zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že je nezbytné pravidelné 
informování podnikatelů a potenciálních 
podnikatelů o iniciativách v oblasti 
odborné přípravy, financování z EU 
a programech pro MSP;

13. zdůrazňuje, že nedostatek povědomí 
o stávajících programech podpory pro 
malé a střední podniky a zdrojích 
finančních prostředků je překážkou 
zakládání a rozvoje malých a středních 
podniků; pokládá proto zavedení opatření 
pro zjednodušené a pravidelné 
informování podnikatelů a potenciálních 
podnikatelů o iniciativách v oblasti 
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odborné přípravy, financování z EU 
a programech pro malé a střední podniky
za nezbytné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že je nezbytné pravidelné 
informování podnikatelů a potenciálních 
podnikatelů o iniciativách v oblasti 
odborné přípravy, financování z EU 
a programech pro MSP;

13. zdůrazňuje, že je nezbytné pravidelné 
informování podnikatelů, potenciálních 
podnikatelů a bank o iniciativách v oblasti 
odborné přípravy, financování z EU 
a programech pro MSP;

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že je nezbytné pravidelné 
informování podnikatelů a potenciálních 
podnikatelů o iniciativách v oblasti 
odborné přípravy, financování z EU 
a programech pro MSP;

13. zdůrazňuje, že je nezbytné pravidelné 
informování podnikatelů a potenciálních 
podnikatelů o iniciativách v oblasti 
odborné přípravy, financování z EU 
a programech pro malé a střední podniky
na vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni, a je využít výhod všech 
dostupných příležitostí a opatření jako je 
například Evropský týden malých 
a středních podniků;

Or. el
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Pozměňovací návrh 91
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá ke zvýšení úsilí o komunikaci 
ze strany skupiny EIB s cílem prosazovat 
finanční plány mezi malými a středními 
podniky ve spolupráci s organizacemi 
malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. upozorňuje, že je nezbytné poskytovat 
poradenství podnikatelům, kteří vyhlásili 
úpadek;

14. upozorňuje, že je nezbytné poskytovat 
poradenství podnikatelům, kteří vyhlásili 
úpadek, přičemž cílem je nabídnout jim 
druhou šanci a dodat jim odvahu 
k postupování rizik;

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. upozorňuje, že je nezbytné poskytovat 
poradenství podnikatelům, kteří vyhlásili 
úpadek;

14. upozorňuje, že je nezbytné poskytovat 
poradenství podnikatelům, kteří vyhlásili 
úpadek, jako pomoc pro předcházení 
úpadku, s ohledem na to, že 15 % 
podniků, končí svou činnost z důvodu 
úpadku; podporuje zjednodušení 



AM\913931CS.doc 45/69 PE496.550v01-00

CS

a zkrácení úpadkového řízení a prosazuje 
myšlenku, aby dotčení podnikatelé dostali 
druhou šanci;

Or. el

Pozměňovací návrh 94
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. domnívá se, že potřebná je zvláštní 
strategie pro zakládání podniků 
a finanční nástroje pro zavádění 
inovativních projektů a rozvíjení kreativity 
mladých podnikatelů;

Or. el

Pozměňovací návrh 95
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že věřitelé znají lepší 
úvěrové nástroje než podnikatelé a že 
podnikatelé s věřiteli nekomunikují vždy 
otevřeně o svém obchodním plánu 
a dlouhodobé strategii; zdůrazňuje, že toto 
zamlčování informací vytváří problémy při 
projednávání žádosti o úvěr; vyzývá 
Komisi, aby rozšířila stávající osvědčené 
postupy týkající se konkrétních řešení pro 
dialog a výměnu informací mezi věřiteli 
a podnikateli;

15. konstatuje, že věřitelé znají lepší 
úvěrové nástroje než podnikatelé a že 
podnikatelé s věřiteli nekomunikují vždy 
otevřeně o svém obchodním plánu 
a dlouhodobé strategii; zdůrazňuje, že toto 
zamlčování informací vytváří problémy při 
projednávání žádosti o úvěr; vyzývá 
Komisi, aby rozšířila stávající osvědčené 
postupy týkající se konkrétních řešení pro 
dialog, spolupráci a výměnu informací 
mezi věřiteli a podnikateli; vyzývá Komisi, 
aby rozšířila dialog a spolupráci mezi 
podnikateli a věřiteli;
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Or. de

Pozměňovací návrh 96
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že věřitelé znají lepší
úvěrové nástroje než podnikatelé a že 
podnikatelé s věřiteli nekomunikují vždy 
otevřeně o svém obchodním plánu 
a dlouhodobé strategii; zdůrazňuje, že toto 
zamlčování informací vytváří problémy při 
projednávání žádosti o úvěr; vyzývá 
Komisi, aby rozšířila stávající osvědčené 
postupy týkající se konkrétních řešení pro 
dialog a výměnu informací mezi věřiteli 
a podnikateli;

15. konstatuje, že znalosti úvěrových 
nástrojů věřitelů jsou všeobecně lepší než 
znalosti podnikatelů a že podnikatelé 
s věřiteli nekomunikují vždy otevřeně 
o svém obchodním plánu a dlouhodobé 
strategii; zdůrazňuje, že toto zamlčování 
informací vytváří problémy při 
projednávání žádosti o úvěr; uznává, že je 
nutné, aby malé a střední podniky získaly 
jim uzpůsobené poradenství v oblasti 
možností získání úvěru; vyzývá Komisi, 
aby rozšířila stávající osvědčené postupy 
týkající se konkrétních řešení pro dialog 
a výměnu informací mezi věřiteli 
a podnikateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. věřitelé by měli stanovit jasná 
a specifikovaná kritéria žádosti 
o financování transparentním způsobem;  
věřitelé by měli podnikatelům zaručit 
možnost vznést proti zamítnutí žádosti 
námitku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že věřitelé znají lepší 
úvěrové nástroje než podnikatelé a že 
podnikatelé s věřiteli nekomunikují vždy 
otevřeně o svém obchodním plánu 
a dlouhodobé strategii; zdůrazňuje, že toto 
zamlčování informací vytváří problémy 
při projednávání žádosti o úvěr; vyzývá 
Komisi, aby rozšířila stávající osvědčené 
postupy týkající se konkrétních řešení pro 
dialog a výměnu informací mezi věřiteli 
a podnikateli;

15. konstatuje, že věřitelé znají lepší 
úvěrové nástroje než podnikatelé; 
zdůrazňuje, že je nutné, aby věřitelé 
a podnikatelé vedli mezi sebou dialog 
a komunikovali o svém obchodním plánu 
a dlouhodobé strategii; vyzývá Komisi, aby 
rozšířila stávající osvědčené postupy 
týkající se konkrétních řešení pro dialog 
a výměnu informací mezi věřiteli 
a podnikateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že pokud věřitel zamítne 
žádost o úvěr, musí podnikatele 
odpovídajícím způsobem informovat 
o důvodech pro toto zamítnutí 
a poskytnout mu příležitost, aby požádal 
o přezkum rozhodnutí; žádá Komisi, aby 
stanovila jasné pokyny týkající se 
transparentnosti;

16. zdůrazňuje, že pokud věřitel zamítne 
žádost o úvěr, musí podnikatele 
odpovídajícím způsobem informovat 
o důvodech pro toto zamítnutí;  žádá 
Komisi, aby stanovila jasné pokyny 
týkající se transparentnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že pokud věřitel zamítne 
žádost o úvěr, musí podnikatele 
odpovídajícím způsobem informovat 
o důvodech pro toto zamítnutí a poskytnout 
mu příležitost, aby požádal o přezkum 
rozhodnutí; žádá Komisi, aby stanovila 
jasné pokyny týkající se transparentnosti;

16. zdůrazňuje, že pokud věřitel zamítne
žádost o úvěr nebo zamítne financování 
v plné výši, musí podnikatele 
odpovídajícím způsobem a konstruktivně
informovat o důvodech pro toto zamítnutí 
a poskytnout mu příležitost, aby požádal 
o přezkum rozhodnutí; žádá Komisi, aby 
stanovila jasné pokyny týkající se 
transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že pokud věřitel zamítne 
žádost o úvěr, musí podnikatele 
odpovídajícím způsobem informovat 
o důvodech pro toto zamítnutí a poskytnout 
mu příležitost, aby požádal o přezkum 
rozhodnutí; žádá Komisi, aby stanovila 
jasné pokyny týkající se transparentnosti;

16. zdůrazňuje, že pokud věřitel zamítne 
žádost o úvěr, musí podnikatele 
odpovídajícím způsobem informovat 
o důvodech pro toto zamítnutí a poskytnout 
mu příležitost, aby požádal o přezkum 
rozhodnutí; vyzývá Komisi, aby stanovila 
jasné pokyny týkající se transparentnosti 
a případně pro tyto účely navrhla závazné 
právní nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Herbert Dorfmann
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Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. konstatuje, že zvýšená úroková míra 
by mohla souviset se zvýšením necenových
požadavků a podmínek (záruky 
a garance);

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. konstatuje, že věřitelé při poskytování 
úvěru MSP často kromě běžné bankovní 
záruky požadují i další osobní záruku; 
upozorňuje, že věřitelé mohou být 
k požadování těchto dalších záruk, které 
jsou pro MSP překážkou v přístupu 
k financování, dohnáni přísnými pravidly 
pro kapitálové požadavky, a vyzývá 
Komisi, aby předložila návrh zaměřený na 
omezení jejich používání;

18. konstatuje, že věřitelé při poskytování 
úvěru MSP často kromě běžné bankovní 
záruky požadují i další osobní záruku; 
konstatuje, že zvýšené úrokové míry by 
mohly vést k ke zvýšení necenových 
požadavků a podmínek, včetně osobních 
záruk, které jsou pro MSP překážkou 
v přístupu k financování, dohnáni přísnými 
pravidly pro kapitálové požadavky, 
a vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
zaměřený na omezení jejich používání;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. konstatuje, že věřitelé při poskytování 18. konstatuje, že věřitelé při poskytování 
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úvěru MSP často kromě běžné bankovní 
záruky požadují i další osobní záruku;
upozorňuje, že věřitelé mohou být
k požadování těchto dalších záruk, které 
jsou pro MSP překážkou v přístupu 
k financování, dohnáni přísnými pravidly 
pro kapitálové požadavky, a vyzývá 
Komisi, aby předložila návrh zaměřený na 
omezení jejich používání;

úvěru MSP často kromě běžné bankovní 
záruky požadují i další osobní záruku; je 
toho názoru, že věřitelé by k požadování 
těchto dalších záruk, které jsou pro MSP 
překážkou v přístupu k financování, neměli 
být dohnáni přísnými pravidly pro 
kapitálové požadavky, a vyzývá Komisi, 
aby předložila návrh zaměřený na omezení 
jejich používání;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje význam posilování 
místních bankovních systémů, jako jsou 
družstevní banky a úvěrové unie, jakož 
i rozvoje bank s cílem vytvořit lepší 
podmínky pro financování malých 
a středních podniků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá členské státy, aby omezily 
administrativní zátěž spojenou se 
zahájením činnosti i s fungováním MSP; 
zdůrazňuje, že je důležité snížit počet dnů, 
jichž je zapotřebí k založení nového 
podniku; žádá Komisi, aby prostudovala 

19. vyzývá členské státy, aby omezily 
administrativní zátěž spojenou se 
zahájením činnosti i s fungováním MSP; 
zdůrazňuje, že je důležité snížit počet dnů, 
jichž je zapotřebí k založení nového 
podniku; žádá Komisi, aby prostudovala 
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osvědčené postupy, jež by měly být 
zavedeny ve všech členských státech; 
vyzývá Komisi, aby vyhodnotila možnost 
zavést pro MSP jedinečné identifikační 
číslo uložené v jediné evropské databázi 
MSP obsahující veškeré finanční údaje, jež 
by MSP pomáhalo při podávání žádostí 
o evropské a vnitrostátní programy 
a financování;

osvědčené postupy, jež by měly být 
zavedeny ve všech členských státech; 
vyzývá Komisi, aby vyhodnotila možnost 
zavést pro MSP jedinečné identifikační 
číslo uložené v jediné evropské databázi 
MSP obsahující veškeré finanční údaje, jež 
by MSP pomáhalo při podávání žádostí 
o evropské a vnitrostátní programy 
a financování; zdůrazňuje, že pokud má 
být takové identifikační číslo pro malé
a střední podniky zavedeno, je nutné 
věnovat pozornost riziku průmyslové 
špionáže a zásadám ochrany údajů;

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá členské státy, aby omezily 
administrativní zátěž spojenou se 
zahájením činnosti i s fungováním MSP; 
zdůrazňuje, že je důležité snížit počet dnů, 
jichž je zapotřebí k založení nového 
podniku; žádá Komisi, aby prostudovala 
osvědčené postupy, jež by měly být 
zavedeny ve všech členských státech; 
vyzývá Komisi, aby vyhodnotila možnost 
zavést pro MSP jedinečné identifikační 
číslo uložené v jediné evropské databázi 
MSP obsahující veškeré finanční údaje, jež 
by MSP pomáhalo při podávání žádostí 
o evropské a vnitrostátní programy 
a financování;

19. vyzývá členské státy, aby omezily 
administrativní zátěž spojenou se 
zahájením činnosti i s fungováním MSP; 
zdůrazňuje, že je důležité snížit počet dnů, 
jichž je zapotřebí k založení nového 
podniku; žádá Komisi, aby prostudovala 
osvědčené postupy, jež by měly být 
zavedeny ve všech členských státech; 
vyzývá Komisi, aby vyhodnotila možnost 
zavést pro MSP jedinečné identifikační 
číslo uložené v jediné evropské databázi 
MSP obsahující veškeré finanční údaje, jež 
by MSP pomáhalo při podávání žádostí 
o evropské a vnitrostátní programy 
a financování; žádá Komisi, aby 
monitorovala přístup malých a středních 
podniků a mikropodniků k finančním 
prostředkům společenství, a každoročně 
o něm Evropskému parlamentu podávala 
zprávu, ve níž budou údaje rozlišeny podle 
pohlaví; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá členské státy, aby omezily 
administrativní zátěž spojenou se 
zahájením činnosti i s fungováním MSP;
zdůrazňuje, že je důležité snížit počet dnů, 
jichž je zapotřebí k založení nového 
podniku; žádá Komisi, aby prostudovala 
osvědčené postupy, jež by měly být 
zavedeny ve všech členských státech;
vyzývá Komisi, aby vyhodnotila možnost 
zavést pro MSP jedinečné identifikační 
číslo uložené v jediné evropské databázi 
MSP obsahující veškeré finanční údaje, jež 
by MSP pomáhalo při podávání žádostí 
o evropské a vnitrostátní programy 
a financování;

19. vyzývá členské státy, aby omezily 
administrativní zátěž spojenou se 
zahájením činnosti i s fungováním malých 
a středních podniků, s ohledem na rozdíly 
mezi zeměmi v této oblasti, které brání 
dokončení jednotného trhu; zdůrazňuje, že 
je důležité snížit počet dnů, jichž je 
zapotřebí k založení nového podniku; žádá 
Komisi, aby prostudovala osvědčené 
postupy, jež by měly být zavedeny ve 
všech členských státech; vyzývá Komisi, 
aby vyhodnotila možnost zavést pro MSP 
jedinečné identifikační číslo uložené 
v jediné evropské databázi MSP obsahující 
veškeré finanční údaje, jež by MSP 
pomáhalo při podávání žádostí o evropské 
a vnitrostátní programy a financování;

Or. el

Pozměňovací návrh 109
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá nové programy financování 
Komise, které zohledňují zvláštní 
charakteristiky MSP; vyzývá Komisi, aby 
dále rozvíjela financování EU uzpůsobené 
pro MSP; zdůrazňuje, že je třeba zabránit 
roztříštěnosti financování a že financování 
může být efektivní pouze tehdy, je-li 
schopné pokrýt podstatnou část potřeb 

21. vítá nové programy financování 
Komise, které zohledňují zvláštní 
charakteristiky MSP; vyzývá Komisi, aby 
provedla posouzení dopadů zvýšení horní 
hranice prahové hodnoty tržní 
kapitalizace, na základě níž je podnik 
klasifikován jako malý a střední podnik, 
neboť takovéto zvýšení by opravňovalo 
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daného MSP; větší počet malých a středních podniků 
k tomu, aby mohly využívat nové 
programy financování a opatření 
zavedené Komisí pro přilákání investic;
vyzývá Komisi, aby dále rozvíjela 
financování EU uzpůsobené pro MSP; 
zdůrazňuje, že je třeba zabránit 
roztříštěnosti financování a že financování 
může být efektivní pouze tehdy, je-li 
schopné pokrýt podstatnou část potřeb 
daného MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá nové programy financování 
Komise, které zohledňují zvláštní 
charakteristiky MSP; vyzývá Komisi, aby 
dále rozvíjela financování EU uzpůsobené 
pro MSP; zdůrazňuje, že je třeba zabránit
roztříštěnosti financování a že financování 
může být efektivní pouze tehdy, je-li 
schopné pokrýt podstatnou část potřeb 
daného MSP;

21. vítá nové programy financování 
Komise, které zohledňují zvláštní 
charakteristiky MSP; vyzývá Komisi, aby 
dále rozvíjela financování EU uzpůsobené 
pro MSP; zdůrazňuje, že je třeba zabránit 
roztříštěnosti financování a že financování 
může být efektivní pouze tehdy, je-li 
schopné pokrýt podstatnou část potřeb 
daného MSP; domnívá se, že by Komise 
měla veřejnosti a malým a středním 
podnikům poskytovat více informací 
o možnostech získávání finančních 
prostředků pro rozvoj obchodní činnosti;

Or. lv

Pozměňovací návrh 111
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá nové programy financování 
Komise, které zohledňují zvláštní 
charakteristiky MSP; vyzývá Komisi, aby 
dále rozvíjela financování EU uzpůsobené 
pro MSP; zdůrazňuje, že je třeba zabránit 
roztříštěnosti financování a že financování 
může být efektivní pouze tehdy, je-li 
schopné pokrýt podstatnou část potřeb 
daného MSP;

21. vítá nové programy financování 
Komise, které zohledňují zvláštní 
charakteristiky MSP; vyzývá Komisi, aby 
dále rozvíjela financování EU uzpůsobené 
pro malé a střední podniky, jejich potřeby 
a dynamiku v různých inovativních 
a konkurenčních odvětvích; zdůrazňuje, 
že je třeba zabránit roztříštěnosti 
financování a že financování může být 
efektivní pouze tehdy, je-li schopné pokrýt 
podstatnou část potřeb daného MSP;

Or. el

Pozměňovací návrh 112
Syed Kamall

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. naléhavě žádá, aby byly rychle 
finalizovány diskuse o nařízení EU 
týkajícím se rizikového kapitálu s cílem 
usnadnit malým a středním podnikům 
přístup k financování prostřednictvím 
rizikového kapitálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. je pevně přesvědčen, že finanční 
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prostředky dluhových a kapitálových 
nástrojů financování v rámci programu 
COSME a Horizont 2020 by měly být 
podstatně navýšeny a přístup malých 
a středních podniků k těmto nástrojům by 
se měl výrazně zlepšit;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vítá zaměření na mikrofinancování 
a sociální podnikání; vyzývá Komisi 
a EIB, aby dále rozvíjela nástroj 
mikrofinancování Progress; 

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zastává názor, že by Komise měla 
prozkoumat způsoby, jak by bylo možné 
zlepšit evropský kvazikapitálový trh, 
zejména mezaninové financování; 
doporučuje, aby se Komise zabývala tím, 
jak posílit mezaninový nástroj růstu EIF 
a jak prozkoumat nové mezaninové 
produkty, jako je ručení za mezaninové 
úvěry; dále doporučuje, aby byly 
poskytnuty údaje a analýzy týkající se 
finančních nástrojů, za účelem snížení 
překážek pro finanční zprostředkovatele, 
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kteří mohou mít zájem zabývat se 
úvěrovým trhem pro mezaninový kapitál 
v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. vyzývá k tomu, aby nejméně 20 % 
prostředků z rozpočtu programu Horizont 
2020 bylo přiděleno na financování 
inovací v malých a středních podnicích, 
a to prostřednictvím řady režimů 
financování od grantů až po dluhové 
a kapitálové financování; upozorňuje, že 
nejméně třetina rozpočtu finančních 
nástrojů programu Horizont 2020 EU 
musí být vymezena pro malé a střední 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. zdůrazňuje, že i když někteří 
z neformálních investorů, takzvaných 
„business angels“, mohou pozitivně 
přispět k financování malých a středních 
podniků, evropské veřejné politiky by měly 
spíše podporovat běžné způsoby 
financování než tyto neformální 
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investory; je přesvědčen, že stávající
situaci, kdy se malé a střední podniky 
uchylují k neformálním investorům, lze 
do velké míry považovat za výsledek 
nedostatku řádného financování; varuje 
Komisi před tím, aby nevytvářela  
nečekané přehnaný zisky tím, že bude 
podporovat zapojení neformálních 
investorů; zdůrazňuje, že mezi externí 
zdroje financování malých a středních 
podniků rovněž patří zajišťovací fondy 
(hedge funds) a jiné alternativní finanční 
prostředky, které nelze považovat za 
zdroje, které by měly být podporovány; 
žádá proto Komisi, aby jasně a důkladně 
vymezila pojem neformální investoři 
(„business angels“);

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. vyzývá Komisi, aby předložila sdělení, 
ve kterém zdůrazní osvědčené postupy 
týkající se institucionálního rámce 
a pobídek pro financování sociálního 
a solidárního podnikání a družstev, jako 
forem malých a středních podniků, které 
hrají klíčovou úlohu, pokud jde 
o vytváření pracovních příležitostí (10 % 
celkové zaměstnanosti) a dlouhodobé 
investice; 

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Mojca Kleva
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Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. uznává, že politika soudržnosti, 
jakožto hlavní nástroj sbližování 
a udržitelného rozvoje, je jedním ze 
zásadních způsobů podpory pro malé 
a střední podniky v EU; vyzývá proto 
Komisi, aby dále zlepšovala přístup 
malých a středních podniků ke 
strukturálním fondům tím, že zmírní 
požadavky na předběžně financované 
projekty, omezí požadavky na 
spolufinancování, více se zaměří na 
jednotlivé typy malých a středních 
podniků, vyřeší finanční rozdíly mezi 
cykly výzev a podpoří vznik možností pro 
financování malých a středních podniků; 
podporuje rozhodnutí Komise zlepšit, 
posílit a rozšířit využívání a monitorování 
finančních nástrojů v politice soudržnosti 
zaměřené na malé a střední podniky 
fungující za podmínek budoucího 
právního rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vítá záměr Komise provést do roku 
2013 přezkum obecného nařízení 
o blokových výjimkách a řady pokynů pro 
státní podporu; zdůrazňuje, že obecné 
nařízení o blokových výjimkách je 
důležitým nástrojem pro podporu 
zakládání malých a středních podniků, 
jejich rozvoj a oživení, zejména ve
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stávající krizové situaci; zdůrazňuje, že 
nejvhodnější nástroje státní pomoci, na 
něž by se měly vztahovat blokové výjimky, 
jsou granty, úvěry, vratné zálohy, fiskální 
opatření a systémy záruk;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. zdůrazňuje prospěšnou úlohu 
finanční podpory poskytované 
družstevními svazy a vyzdvihuje nutnost, 
aby byla podpořena prostřednictvím 
státních záruk s cílem zvýšit její efektivitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi, aby posílila 
a optimalizovala nástroje pro sdílení rizik 
Evropské investiční banky;

23. vítá dohodu uzavřenou v Evropské 
radě ve dnech 28. a 29. června 2012 
o navýšení kapitálu Evropské investiční 
banky (EIB) o 10 miliard EUR, což 
skupině EIB umožní zvýšit svou úvěrovou 
kapacitu v rámci Unie o přibližně 
60 miliard EUR v období 2012–2015 
a využít pákového efektu přibližně 180 
miliard EUR celkových investic a plnit tak 
vítanou proticyklickou funkci v rámci 
snahy o jednotné oživení evropského 
hospodářství; vítá skutečnost, že EIB ve 
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svých úvěrových prioritách konkrétně 
uvádí potřebu rozšířit spektrum 
bankovních partnerů pro poskytování 
úvěrů malým a středním podnikům tak, 
aby zahrnovalo nové zprostředkovatele 
tradičních i netradičních finančních 
úvěrů; zdůrazňuje, že tento nový závazek 
nesmí narušovat paralelní snahy 
o posílení a zlepšení společných nástrojů 
financovaných EIB a z rozpočtu Unie 
využívaných pro sdílení rizik 
a kapitálovou účast; v této souvislosti
vyzývá Komisi, aby posílila 
a optimalizovala nástroje pro sdílení rizik 
Evropské investiční banky;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi, aby posílila 
a optimalizovala nástroje pro sdílení rizik 
Evropské investiční banky;

23. vyzývá Komisi, aby posílila 
a optimalizovala nástroje pro sdílení rizik 
Evropské investiční banky; je přesvědčen, 
že by se činnost Evropské investiční banky 
zaměřená na poskytování půjček malým 
a středním podnikům, která představuje 
klíčový celoevropský nástroj pro 
provádění proticyklických opatření, 
neměla řídit tržními podmínkami, jak se 
uvádí ve sdělení Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 23



AM\913931CS.doc 61/69 PE496.550v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi, aby posílila 
a optimalizovala nástroje pro sdílení rizik 
Evropské investiční banky;

23. vyzývá Komisi, aby posílila 
a optimalizovala nástroje pro sdílení rizik 
Evropské investiční banky snížením 
administrativní zátěže a zvýšením 
rychlosti a účinnosti, s jakou je využívání 
těchto nástrojů schvalováno;

Or. lv

Pozměňovací návrh 125
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi, aby posílila 
a optimalizovala nástroje pro sdílení rizik 
Evropské investiční banky;

23. vyzývá Komisi, aby posílila 
a optimalizovala nástroje pro sdílení rizik 
Evropské investiční banky a programy 
financování malých a středních podniků 
v rámci strukturálních fondů;

Or. el

Pozměňovací návrh 126
Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod 23 – písm. a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) připomíná Komisi, že zvyšování 
vlastního kapitálu a vydávání dluhopisů 
na akciových trzích představuje doplňkový 
zdroj financování a může tedy přispět 
k důvěryhodnosti emitenta v očích bank; 
zdůrazňuje,že by Komise měla uznat 
úlohu, kterou tyto trhy v současnosti hrají 
ve finančním prostředí EU, zejména 
s novými omezeními v rámci dohody 
Basilej II, směrnice o kapitálových 
požadavcích IV a směrnice o solventnosti 
II; vyzývá Komisi, aby provedla posouzení 
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dopadů těchto finančních nařízení, včetně 
obezřetnostní regulace, v souvislosti 
s financováním hospodářství v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod 23 – písm. b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) vyzývá Komisi, aby zajistila vhodný 
a přizpůsobený regulační rámec pro 
emitenty z řad malých a středních 
podniků, který by pro ně nebyl zatěžující 
a který by získal důvěru investorů (v rámci 
evropských právních předpisů 
o mezinárodních účetních standardech, 
směrnice o prospektu, směrnice 
o transparentnosti, směrnice o zneužívání 
trhu a MIFID);

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi, aby podporovala nové 
způsoby financování jako platformy 
skupinového financování (crowfunding);

Or. en
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Pozměňovací návrh 129
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi, aby zřídila stálou 
platformu evropských záruk v rámci 
Evropského investičního fondu pro 
usnadnění přístupu malých a středních 
podniků k financování, což urychlí rozvoj 
záruk a úvěrových produktů založených 
na evropských zárukách a sníží kapitálové 
požadavky bank a rizika pro finanční 
zprostředkovatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Diogo Feio

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi, aby rozvíjela způsoby 
vytváření akciových trhů přizpůsobených 
malým a středním podnikům, které by byly 
atraktivnější jak pro institucionální 
investory (jako jsou mimo jiné zajišťovací 
fondy, investiční fondy, penzijní fondy 
a pojišťovny) tak pro soukromé investory; 
toho by bylo možné dosáhnout zavedením 
daňového systému příznivějšího pro 
investory, kteří by část svých investic 
nasměrovali do malých a středních 
podniků, nebo posílením investičních 
fondů specializovaných na malé a střední 
podniky, například v partnerství s EIB, 
nebo podpůrnými mechanismy, jejichž 
prostřednictvím by malá skupina malých 
a středních podniků, která je již na 
akciových trzích a která sdílí stejnou 
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rizikovou váhu, mohla vydávat společné 
dluhopisy se střednědobou a dlouhodobou 
splatností, což by zvýšilo atraktivitu tohoto 
trhu pro všechny investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi, aby zahájila iniciativy 
s cílem zapojit Evropskou investiční 
banku a Evropský investiční fond do 
vytváření a posilování nebankovních 
finančních institucí pro rozvoj 
zaměstnaneckých a sociálních družstev; je 
proto přesvědčen, že Evropská investiční 
banka a Evropský investiční fond by 
vydáváním speciálně zaměřených 
finančních nástrojů měli plnit funkci 
zprostředkovatelů mezi sítěmi družstev na 
jedné straně a finančními trhy, bankami 
a institucionálními investory na straně 
druhé;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vybízí EIP, aby dále rozvíjela svou 
iniciativu mikrofinancování projektů 
a jako taková zvyšovala její příspěvek 
k plnění priorit politik EU v oblasti 
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sociálního začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. znovu připomíná závazek Evropské 
rady zvýšit vlastní kapitál EIB o 10 
miliard EUR jako součást „Paktu pro růst 
a zaměstnanost“; vyzývá EIB, aby využila 
většinu z dodatečné úvěrové kapacity ve 
výši 60 miliard EUR na financování 
malých a středních podniků, zejména tam, 
kde roztříštěnost bankovního sektoru 
a specifická rizika jednotlivých zemí vedly 
k omezenému nebo nákladnému 
úvěrování malých a středních podniků 
s cílem vytvořit rovné podmínky 
a finanční růst tam, kde bankovní sektor 
selhal;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Diogo Feio

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. zdůrazňuje, že jelikož malé a střední 
podniky hrají v hospodářství Unie 
významnou úlohu, budou z tohoto důvodu 
v následujících letech ještě více přispívat 
k hospodářskému růstu a vytváření 
pracovních příležitostí; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby rychle jednaly 
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a vytvořily pro malé a střední podniky 
prostor potřebný k tomu, aby byly schopny 
zajistit si financování a oživit hospodářství 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. vyzývá Komisi, aby zohlednila zásady 
sociálně a environmentálně odpovědného 
investování jako prostředku k dosažení 
cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím 
financování malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Mojca Kleva

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. uznává význam rostoucího odvětví 
sociálních podniků, které významně 
přispívají k dosažení cílů strategie Evropa 
2020; zdůrazňuje, že přístup 
k financování je velmi důležitý pro mladé 
podnikatele budující své vlastní podnikání 
a pro podnikatele, kteří pocházejí ze 
sociálně znevýhodněného prostředí nebo 
kteří zaměstnávají osoby ze sociálně 
znevýhodněného prostředí; vyzývá Komisi 
a EIB, aby dále zlepšovaly přístup 
k vhodnému financování pro mladé 
podnikatele a sociální podniky a aby 
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zvážily možnost ponechat větší míru 
flexibility při vymezování velikosti 
a pravidel pro programy půjček a záruk 
uzpůsobené pro odvětví sociální 
ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že v některých členských 
státech dosahují rekordní výše úspory 
domácností na bankovních účtech; 
zdůrazňuje, že tyto úspory domácností 
mohou usnadnit přístup MSP k financování 
a oživit hospodářství EU; vyzývá Komisi, 
aby předložila návrh na aktivaci těchto 
úspor, např. zavedením daňových pobídek, 
které budou vycházet z osvědčených 
postupů existujících v členských státech;

24. konstatuje, že v některých členských 
státech dosahují rekordní výše úspory 
domácností na bankovních účtech, zatímco 
v jiných členských státech se vklady 
snižují z důvodu dopadů krize, jelikož 
občané své úspory využívají nebo je 
převádějí do bank v členských státech, 
které jsou krizí méně postiženy; 
zdůrazňuje, že tyto úspory domácností by 
měly usnadnit přeshraniční přístup malých 
a středních podniků k financování a oživit 
hospodářství EU; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh na aktivaci těchto úspor, 
např. zavedením daňových pobídek, které 
budou vycházet z osvědčených postupů 
existujících v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že v některých členských 
státech dosahují rekordní výše úspory 
domácností na bankovních účtech; 
zdůrazňuje, že tyto úspory domácností 
mohou usnadnit přístup MSP k financování 
a oživit hospodářství EU; vyzývá Komisi, 
aby předložila návrh na aktivaci těchto 
úspor, např. zavedením daňových pobídek, 
které budou vycházet z osvědčených 
postupů existujících v členských státech;

24. konstatuje, že v některých členských 
státech dosahují rekordní výše úspory 
domácností na bankovních účtech; 
zdůrazňuje, že vytvoření řádného rámce 
pobídek týkajících se těchto úspor 
domácností může usnadnit přístup malých 
a středních podniků k financování a oživit 
hospodářství EU; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh na aktivaci těchto úspor, 
např. zavedením pobídek, které budou 
vycházet z osvědčených postupů 
existujících v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá ECB, aby pro své dlouhodobé 
refinanční operace stanovila minimální 
podmínky s cílem zajistit, aby, pokud jde 
o malé a střední podniky, proběhl přenos 
měnové politiky řádně a účinně;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. vzhledem k tomu, že by Komise měla 
navrhnout podmínky týkající se 
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poskytování úvěrů malým a středním 
podnikům ve všech memorandech 
o porozumění, která byla podepisována s
každým členským státem, jenž získal  
pomoc na záchranu svého finančního 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 24 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24c. vyzývá ECB, aby analyzovala, jak 
upravit politiku přijímání bankovních 
záruk týkajících se poskytování úvěrů 
malým a středním podnikům v zájmu větší 
atraktivity těchto úvěrů;

Or. en


