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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování
(2012/2134(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Akční plán ke zlepšení přístupu malých 
a středních podniků k financování“ (COM(2011)0870),

– s ohledem na program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední 
podniky („program COSME“) (COM(2011)0834),

– s ohledem na „Small Business Act pro Evropu“ (COM(2008)0394), který uznává ústřední 
úlohu, kterou malé a střední podniky (MSP) hrají v hospodářství EU, a usiluje o posílení 
této úlohy a o podporu jejich růstu a potenciálu pro tvorbu pracovních míst zmírňováním 
mnoha problémů, o nichž se má za to, že rozvoji MSP brání,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech 
rizikového kapitálu (COM(2011)0860), který předložila Komise,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro právní záležitosti 
(A7-0000/2012),

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;

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

C. vzhledem k tomu, že existují různé druhy MSP, které mají různé potřeby;

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

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

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;

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;
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Různorodost malých a středních podniků
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;

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;

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);

Zranitelnost 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;

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;

Profesionalizace podnikání
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;

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;

12. zdůrazňuje, že v některých členských státech již existují určité osvědčené postupy pro 
zlepšování přípravy podnikatelů; vyzývá Komisi, aby podporovala provádění těchto 
postupů v dalších členských státech;

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

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

Transparentnost
15. konstatuje, že věřitelé znají lepší úvěrové nástroje než podnikatelé a že podnikatelé 
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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;

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;

17. konstatuje, že pokud MSP splatí předčasně úvěr, musí věřiteli uhradit ztrátu financování 
a často mu navíc zaplatit pokutu, což vede k příliš vysokým celkovým nákladům; vyzývá 
Komisi, aby navrhla větší transparentnost ve všech smlouvách o předčasném splacení 
u MSP a aby se zabývala možností stanovit strop, který by omezoval náklady na tento 
druh operací;

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;

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;

20. vítá návrh Komise na podporu používání kvalitativního úvěrového hodnocení coby 
nástroje na doplnění standardního kvantitativního hodnocení úvěruschopnosti MSP;

Nové způsoby financování
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;

22. konstatuje, že kapitálové záruky jsou obecně oceňovány a využívány MSP i úvěrovými 
institucemi; vítá úsilí Komise v této věci; vyzývá členské státy, aby pro kapitálové záruky 
zavedly odpovídající rámec;

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

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 
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těchto úspor, např. zavedením daňových pobídek, které budou vycházet z osvědčených 
postupů existujících v členských státech;

25. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a vládám 
a parlamentům členských států.



PR\912506CS.doc 7/8 PE496.312v01-00

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Malé a střední podniky (MSP) jsou pro Evropskou unii velmi důležité. Jsou páteří evropského 
hospodářství a důležitými hybateli hospodářského růstu v Evropské unii. MSP obrovským 
způsobem přispívají k vytváření zaměstnanosti ve 27 členských státech Evropské unie.

MSP jsou však zranitelné, což se ukázalo v období následujícím po krizi. Někteří věřitelé se 
kvůli krizi stali opatrnější při poskytování úvěrů MSP. Někdy jsou dokonce až příliš opatrní, 
ačkoli by příliš malé investice mohly vést k úvěrové krizi. Nová a přísná pravidla např. pro 
finanční instituce a kapitálové požadavky zavedená jak EU, tak vnitrostátními orgány, navíc 
způsobila, že přístup MSP k finančním prostředkům je nyní obtížnější. MSP jsou rovněž často 
na konci dlouhého dodavatelského řetězce, a jsou tak nejvíce postiženy pozdními platbami 
a platebními lhůtami, které se nyní používají.

Když byly potíže MSP s přístupem k financování projednávány se zúčastněnými stranami, 
bylo identifikováno několik problémů. Zdá se, že věřitelé nejsou při poskytování úvěru MSP 
opatrnější ve všech členských státech. V některých členských státech byly do MSP 
v posledních letech investovány rekordní částky.

Na druhou stranu se však všechny zúčastněné strany shodují, že by evropské i vnitrostátní 
orgány měly být při zavádění nových pravidel pro kapitálové požadavky opatrné. Jelikož 
neexistuje celkové hodnocení dopadu, jež by pokrývalo všechna různá zavedená pravidla, 
jsou důsledky pro finanční odvětví i pro přístup MSP k financování velice nejisté. Přesto je 
však nutné zabránit i přehnaným reakcím věřitelů na nové kapitálové požadavky. 

Byly zmíněny i další strukturální problémy, které již existovaly a s krizí nemají žádnou 
přímou souvislost. Jedním z hlavních problémů při sjednávání smlouvy o úvěru je nedostatek 
informací mezi MSP a věřiteli. Obě strany se shodují na tom, že lepší komunikace by měla 
zlepšit porozumění věřitelů, co se týče potřeby úvěru ze strany MSP, a porozumění MSP 
jednotlivým možnostem úvěru. Na druhou stranu by však k rychlejšímu vyjednávání přispělo 
i pravidelnější monitorování finanční situace MSP a základní finanční znalosti.

Problémem pro MSP je rovněž nedostatek transparentnosti např. při předčasném splacení 
úvěru. Ztráta financování a dodatečná pokuta nebývají vždy dopředu dobře vymezeny. Někdy 
bývají celkové náklady na předčasné splacení tak vysoké, že si je MSP nemohou dovolit, což 
jim znemožňuje přehodnotit svá investiční a úvěrová rozhodnutí. 

Kvůli přísnějším kapitálovým požadavkům požadují často věřitelé kromě běžných 
bankovních záruk i další osobní záruky. To může pro podnikatele znamenat další překážku, 
která jim brání v založení nového nebo v dalších investicích do stávajícího MSP.

Zúčastněné strany samy navrhly některá řešení, která by mohla MSP zlepšit přístup 
k financování: 1) profesionalizace odvětví; 2) lepší spolupráce a výměna informací mezi MSP 
a věřiteli; 3) pravidelnější monitorování finanční situace MSP; 4) stanovení jasných pravidel 
pro používání (osobních) záruk; 5) stanovení jasných pravidel pro předčasné splacení úvěru, 
případné pokuty a výpočet ztráty zisku.
V „Akčním plánu ke zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování“ předkládá 



PE496.312v01-00 8/8 PR\912506CS.doc

CS

Komise některé dobré návrhy a řešení. Ale jelikož neexistuje žádný „prototyp MSP“, rádi 
bychom zdůraznili, že rovněž neexistuje univerzální řešení a že různé MSP mají různé 
potřeby.

Vítáme proto návrh Komise, chtěli bychom však zdůraznit, že rizikový kapitál, který Komise 
ve svém akčním plánu správně vyzdvihuje, je přiměřeným způsobem financování 
podporujícím růst pouze u malého počtu MSP. Žádáme proto Komisi, aby podporovala 
i alternativní mechanismy financování.

V tomto období krize se domácnosti rozhodují spíše pro spoření než pro spotřebu. 
V některých členských státech dosahují úspory domácností na bankovních účtech rekordní 
výše. Chceme proto požádat Komisi, aby se zabývala otázkou, jak může EU spolu 
s členskými státy usnadnit aktivaci těchto úspor, např. zavedením daňových pobídek. 


