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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zlepšení prístupu MSP k financiám

(2012/2134(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akčný plán na zlepšenie prístupu MSP 
k financovaniu (COM(2011)0870),

– so zreteľom na program Komisie pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné 
podniky – program COSME (COM(2011)0834),

– so zreteľom na iniciatívu „Small Business Act“ pre Európu (COM(2008)0394), ktorá 
uznáva ústrednú úlohu MSP v hospodárstve EÚ a zameriava sa na posilnenie úlohy MSP 
a podporu ich rastu a potenciálu vytvárať pracovné miesta zmierňovaním mnohých 
problémov, ktoré sa považujú za prekážky rozvoja MSP,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch 
rizikového kapitálu, ktorý predložila Komisia (COM(2011)0860),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre právne veci 
(A7-0000/2012),

A. keďže zavedenie prísnejších predpisov, najmä pre finančné inštitúcie, v kombinácii 
s hospodárskou krízou sťažuje prístup MSP k financiám;

B. keďže MSP sú pilierom hospodárstva Európskej únie a dôležitou hnacou silou rastu 
a zamestnanosti v 27 členských štátoch;

C. keďže existujú rôzne druhy MSP, ktoré majú rôzne potreby;

Všeobecné otázky
1. víta akčný plán Komisie a jeho širokú škálu riešení pre MSP;

2. súhlasí s Komisiou, že hospodársky úspech Európy vo veľkej miere závisí od rastu 
založeného na MSP;

3. zdôrazňuje, že v dôsledku krízy má mnoho MSP problémy s prístupom k financiám a že 
MSP musia spĺňať prísnejšie regulačné kritériá než predtým;

4. zdôrazňuje, že banky sú zodpovedné za rozumné investície do hospodárstva 
a konkrétnejšie do MSP; poznamenáva, že v niektorých členských štátoch nemajú MSP 
problémy s prístupom k úverom; zdôrazňuje, že zníženie investícií na minimum môže 
viesť k úverovej kríze;
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Rôznorodosť malých a stredných podnikov
5. pripomína Komisii, že MSP v Európe sú veľmi rôznorodé od veľmi tradičných rodinných 

podnikov až po rýchlo rastúce podniky, firmy s najmodernejším technologickým 
vybavením a začínajúce podniky;

6. zdôrazňuje, že akčný plán Komisie kladie opodstatnene veľký dôraz na rizikový kapitál 
ako na možný spôsob financovania podporujúceho rast, ale že tento druh financovania je 
vhodný iba pre malý počet MSP;

7. zdôrazňuje, že neexistuje univerzálny spôsob financovania, a vyzýva Komisiu, aby 
podporovala rozvoj širokej škály prispôsobených programov a nástrojov, a to tak 
kapitálových nástrojov (ako sú tzv. podnikateľskí anjeli, kolektívne financovanie 
a multilaterálne obchodné systémy), ako aj dlhových nástrojov (ako sú podnikové
dlhopisy s nízkou hodnotou a nástroje na poskytovanie záruk);

Zraniteľnosť MSP
8. upozorňuje Komisiu, že bolo zavedených mnoho nových a prísnejších pravidiel bez toho, 

aby sa vykonalo celkové a inkluzívne posúdenie vplyvu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
vykonala takéto posúdenie s osobitným zameraním na MSP;

9. zdôrazňuje, že MSP sú často na konci dlhého dodávateľského reťazca, a preto sú najviac 
postihnuté oneskorenými platbami a krátkymi platobnými lehotami; preto víta iniciatívu 
Komisie, ktorá dôrazne podporuje členské štáty v tom, aby urýchlili vykonávanie 
smernice o oneskorených platbách;

Profesionalizácia podnikania
10. poznamenáva, že nedostatočné vedomosti podnikateľov o základoch financovania 

obmedzujú kvalitu podnikateľských plánov, a teda aj úspech žiadostí o úver;  vyzýva 
preto Komisiu a členské štáty, aby poskytovali potenciálnym podnikateľom podporu 
v oblasti odborného vzdelávania;

11. domnieva sa, že do základných vzdelávacích systémov by mal byť zahrnutý kurz 
podnikania; je presvedčený, že dobre pripravený podnikateľský plán je prvým krokom 
k lepšiemu prístupu k finančným prostriedkom; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby do 
svojich vzdelávacích programov bezodkladne zahrnuli finančné vzdelávanie;

12. zdôrazňuje, že v niektorých členských štátoch sa už uplatňuje niekoľko najlepších 
postupov v oblasti zlepšovania prípravy podnikateľov; vyzýva Komisiu, aby podporovala 
ich uplatňovanie v ostatných členských štátoch;

13. zdôrazňuje, že je nevyhnutné pravidelne informovať podnikateľov a potenciálnych 
podnikateľov o iniciatívach v oblasti odbornej prípravy, financovaní z prostriedkov EÚ 
a programoch pre MSP;

14. zdôrazňuje, že je nevyhnutné poskytovať poradenstvo podnikateľom, ktorí vyhlásili 
úpadok;

Transparentnosť
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15. poznamenáva, že veritelia poznajú úverové nástroje lepšie než podnikatelia a že 
podnikatelia nekomunikujú vždy otvorene s veriteľmi o svojom podnikateľskom pláne 
a dlhodobej stratégii; zdôrazňuje, že toto zamlčovanie informácií vytvára ťažkosti pri 
prejednávaní žiadostí o úver; vyzýva Komisiu, aby šírila existujúce najlepšie postupy 
týkajúce sa konkrétnych riešení pre dialóg a výmenu informácií medzi veriteľmi 
a podnikateľmi;

16. zdôrazňuje, že ak veriteľ zamietne žiadosť o úver, musí primerane informovať 
podnikateľa o dôvodoch tohto zamietnutia a musí mu poskytnúť príležitosť požiadať 
o preskúmanie tohto rozhodnutia; vyzýva Komisiu, aby stanovila jasné pokyny v oblasti 
transparentnosti;

17. poznamenáva, že v prípade predčasného splatenia úveru musia MSP uhradiť veriteľovi 
finančnú stratu a často aj extra poplatok, čo vedie k príliš vysokým celkovým nákladom; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla väčšiu transparentnosť všetkých zmlúv o predčasnom 
splácaní úverov pre MSP a aby preskúmala možnosť stanoviť strop, ktorý by obmedzoval 
náklady na tento druh operácií;

18. poznamenáva, že veritelia často požadujú pri poskytovaní úveru MSP okrem bežnej 
bankovej záruky aj dodatočnú osobnú záruku; upozorňuje, že veriteľov môžu viesť 
k požadovaniu týchto dodatočných záruk, ktoré predstavujú pre MSP prekážku v prístupe 
k finančným prostriedkom, prísne pravidlá týkajúce sa kapitálových požiadaviek, 
a vyzýva Komisiu, aby predložila návrh zameraný na obmedzenie ich používania;

19. vyzýva členské štáty, aby obmedzili administratívnu záťaž spojenú so zakladaním 
a fungovaním MSP; zdôrazňuje, že je dôležité znížiť počet dní potrebných na založenie 
nového podniku; žiada Komisiu, aby preskúmala najlepšie postupy, ktoré by sa mali 
zaviesť vo všetkých členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť zaviesť 
pre MSP jedinečné identifikačné číslo uložené v jednotnej európskej databáze MSP 
obsahujúcej všetky finančné údaje, čo by MSP uľahčilo podávanie žiadostí o účasť na 
európskych a vnútroštátnych programoch a poskytnutie finančných prostriedkov na úrovni 
EÚ a na vnútroštátnej úrovni;

20. víta návrh Komisie na presadzovanie používania kvalitatívneho ratingu ako doplnkového 
nástroja k štandardnému kvantitatívnemu posúdeniu úverovej bonity MSP;

Nové spôsoby financovania
21. víta nové programy financovania vytvorené Komisiou, ktoré zohľadňujú osobitné 

charakteristiky MSP; vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala financovanie z prostriedkov 
EÚ prispôsobené MSP; zdôrazňuje, že je potrebné zabrániť roztrieštenosti financovania 
a že financovanie môže byť účinné iba vtedy, keď je schopné pokryť podstatnú časť 
potrieb daného MSP;

22. poznamenáva, že MSP a úverové inštitúcie vo všeobecnosti oceňujú a využívajú 
kapitálové záruky; víta úsilie Komisie v tejto veci; vyzýva členské štáty, aby zaviedli 
vhodný rámec pre kapitálové záruky;

23. vyzýva Komisiu, aby posilnila a optimalizovala nástroje Európskej investičnej banky 
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s rozdelením rizika;

24. poznamenáva, že v niektorých členských štátoch dosahujú úspory domácností na 
bankových účtoch rekordnú výšku; zdôrazňuje, že aktivácia týchto úspor domácností 
môže uľahčiť prístup MSP k financiám a viesť k posilneniu hospodárstva EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh na aktiváciu týchto úspor, napríklad zavedením daňových 
stimulov založených na najlepších postupoch uplatňovaných v členských štátoch;

25. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Malé a stredné podniky (MSP) sú veľmi dôležité pre Európsku úniu. Sú pilierom európskeho 
hospodárstva a dôležitou hnacou silou hospodárskeho rastu v Európskej únii. MSP výrazne 
prispievajú k vytváraniu pracovných miest v 27 členských štátoch Európskej únie.

MSP sú však zraniteľné, čo sa ukázalo v období po kríze. V dôsledku krízy sú niektorí 
veritelia opatrnejší pri poskytovaní úverov MSP. Niekedy sú až príliš opatrní aj napriek tomu, 
že príliš malé investície by mohli vyvolať úverovú krízu. Okrem toho nové a prísne pravidlá, 
napríklad pre finančné inštitúcie, a kapitálové požiadavky, ktoré uplatňujú tak orgány EÚ, ako 
aj vnútroštátne orgány, sťažili prístup MSP k financiám. MSP sú tiež často na konci dlhého 
dodávateľského reťazca, a preto sú najviac postihnuté oneskorenými platbami a krátkymi 
platobnými lehotami, ktoré sa uplatňujú v súčasnosti.

V rámci diskusie so zainteresovanými stranami o problémoch MSP s prístupom k financiám 
bolo identifikovaných niekoľko otázok. Zdá sa, že veritelia nie sú pri poskytovaní úverov 
MSP opatrnejší vo všetkých členských štátoch. V niektorých členských štátoch sa 
v posledných rokoch investovali do MSP obrovské sumy.

Na druhej strane sa zainteresované strany zhodujú, že európske a vnútroštátne orgány by mali 
byť opatrné pri zavádzaní nových pravidiel týkajúcich sa kapitálových požiadaviek. Keďže sa 
nevykonalo celkové posúdenie vplyvu, ktoré by sa vzťahovalo na všetky rôzne pravidlá, 
dôsledky pre finančný sektor a pre prístup MSP k financiám sú veľmi neisté. Napriek tomu je 
však potrebné zabrániť prehnaným reakciám veriteľov na nové kapitálové požiadavky. 

Spomenuli sa aj ďalšie štrukturálne problémy, ktoré už existovali a nie sú priamo spojené 
s krízou. Jedným z hlavných problémov pri rokovaniach o úverovej zmluve je informačná 
priepasť medzi MSP a veriteľmi. Obe strany sa zhodujú na tom, že lepšia komunikácia by 
mala zlepšiť porozumenie veriteľov, pokiaľ ide o potrebu MSP získať úver, a porozumenie 
MSP, pokiaľ ide o jednotlivé úverové možnosti. Na druhej strane by pravidelnejšie 
monitorovanie finančnej situácie MSP a základné finančné znalosti prispeli k rýchlejšiemu 
vyjednávaniu.

Pre MSP predstavuje problém aj nedostatok transparentnosti, napríklad pri predčasnom 
splácaní úverov. Finančné straty a dodatočné poplatky nie sú vždy vopred riadne vymedzené. 
Niekedy sú celkové náklady pri predčasnom splatení úveru dokonca také vysoké, že MSP nie 
sú schopné ich uhradiť, čo znemožňuje prehodnotenie ich investičných a úverových 
rozhodnutí. 

V dôsledku prísnejších kapitálových požiadaviek veritelia často požadujú okrem bežných 
bankových záruk aj dodatočné osobné záruky. To môže predstavovať pre podnikateľov 
dodatočnú prekážku, ktorá im bráni v založení nového podniku alebo v ďalšom investovaní 
do svojho MSP.

Zainteresované strany samy navrhli niekoľko riešení, ktoré by mohli zlepšiť prístup MSP 
k financiám: 1) profesionalizácia odvetvia; 2) lepšia spolupráca a výmena informácií medzi 
MSP a veriteľmi; 3) pravidelnejšie monitorovanie finančnej situácie MSP; 4) stanovenie 
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jasných pravidiel pre používanie (osobných) záruk; 5) stanovenie jasných pravidiel, pokiaľ 
ide o predčasné splácanie úverov, prípadné pokuty a výpočet straty ziskov.
V Akčnom pláne na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu Komisia predkladá niekoľko 
dobrých návrhov a riešení. Ale keďže neexistuje žiadny prototyp MSP, chceli by sme 
zdôrazniť, že neexistuje žiadne univerzálne riešenie a rôzne druhy MSP majú rôzne potreby.

Preto vítame návrh Komisie, ale chceli by sme zdôrazniť, že rizikový kapitál, na ktorý 
Komisia správne poukázala vo svojom akčnom pláne, je vhodným spôsobom financovania 
podporujúceho rast iba pre malý počet MSP. Preto žiadame Komisiu, aby podporovala aj 
alternatívne mechanizmy financovania.

V čase krízy uprednostňujú domácnosti sporenie pred spotrebou. V niektorých členských 
štátoch dosahujú úspory domácností na bankových účtoch rekordnú výšku. Preto žiadame 
Komisiu, aby preskúmala, ako môže EÚ spolu s členskými štátmi uľahčiť aktiváciu úspor, 
napríklad zavedením daňových stimulov. 


