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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že malé a střední podniky hrají jakožto zdroj zaměstnanosti a inovace
v evropském hospodářství velmi důležitou úlohu; poukazuje na to, že 23 milionů malých
a středních podniků zajišťuje přibližně 90 milionů pracovních míst v soukromém sektoru 
EU, přičemž 30 % pochází z mikropodniků, a že 85 % veškerých nových pracovních míst
v EU vytvořily v období mezi roky 2002 a 2012 malé a střední podniky, především pak 
nové firmy1; domnívá se, že malé a střední podniky mají potenciál podporovat a šířit dvojí 
systém odborného vzdělávání a programů učňovské přípravy s cílem usnadnit mladým 
lidem vstup do pracovního procesu, a snížit tak nezaměstnanost mládeže;

2. uznává, že mají-li členské státy splnit cíle strategie EU 2020 týkající se inovativní
a inteligentní Evropy podporující začlenění, musí být malé a střední podniky
a mikropodniky vzaty v úvahu a je nutné podporovat zahájení jejich činnosti, neboť mají 
značný potenciál pro tvorbu nových pracovních příležitostí, zejména v oblasti 
zaměstnanosti mladých lidí, a omezování chudoby a sociálního vyloučení; konstatuje, že 
samostatně výdělečná činnost nebo zahájení činnosti malého podniku může představovat 
vhodnou a pružnou příležitost, a to zejména pro ženy; 

3. zdůrazňuje, že malé a střední podniky jsou klíčovými subjekty při slučování cílů inovace
a udržitelnosti, avšak nezbytným předpokladem je vytvoření stabilního, dlouhodobého
a ambiciózního regulačního rámce, aby bylo možné plně využívat potenciálu udržitelného 
hospodářství pro vytváření pracovních míst; proto vyzývá Komisi a členské státy, aby 
dlouhodobě stanovily normy v oblasti ochrany životního prostředí a finanční pobídky,
a vytvořily tak bezpečné investiční prostředí;

4. konstatuje, že malé a střední podniky hrají při zajišťování sociální stability, sociální 
soudržnosti a integrace důležitou úlohu, zejména pak v oblastech, které se musejí potýkat
s negativními dopady na demografický vývoj; vyzývá Komisi a členské státy, aby malé
a střední podniky podporovaly při vytváření pracovního prostředí, díky němuž budou 
pracovníci dodržovat normy v oblasti pracovního práva a bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a přispěly tak i k boji proti chudobě a k sociálnímu blahobytu;

5. zdůrazňuje, že další nemalé překážky pro zahájení činnosti a rozvoj malých a středních 
podniků představuje i přes investice podporované EU například omezený přístup
k financování a úvěrům, nedostatečná transparentnost a otevřenost při využívání fondů 
EU v některých členských státech, náklady financování, zatěžující předpisy, omezený 
přístup na vývozní trhy i kapacita pro jejich rozvoj, dlouhé průměrné platební lhůty

                                               
1

Evropská komise (Podniky a průmysl): „Výkonnost členských států v oblasti konkurenceschopnosti a 
souvisejících politik: posilování konkurenceschopnosti, vydání z roku 2011“,
(Sdělení Evropské komise s názvem „Průmyslová politika: posilování konkurenceschopnosti“ COM(2011) 0642 
v konečném znění) a
Pracovní dokument útvarů Komise: „Výkonnost členských států v oblasti konkurenceschopnosti a souvisejících 
politik v roce 2011“ (SEC(2011) 1187)), oddíl 3.4.4.: Výzvy, jimž MSP čelí, s. 39.
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a nedostatek kvalifikovaných pracovníků; zdůrazňuje, že především ženy jakožto 
podnikatelky často nenalézají podporu, již potřebují, a vyzývá proto členské státy, aby 
přijímaly politiky ke zjednodušení přístupu k úvěrům pro zahájení činnosti a rozvoj 
malých a středních podniků;

6. zdůrazňuje skutečnost, že snížení administrativní zátěže nesmí mít za následek menší 
ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků; uznává nicméně, že administrativní zátěž
a finanční rizika mohou způsobit stres a mají další negativní vlivy na zdraví pracovníků
a vlastníků malých a středních podniků a mikropodniků; zdůrazňuje proto, že je důležité 
zajistit, aby byla veškerá opatření přiměřená a neodrazovala od zahájení činnosti a rozvoje 
malých a středních podniků a mikropodniků;

7. zdůrazňuje význam konzultací se sociálními partnery v rámci přípravy vnitrostátních 
opatření k posílení a podpoře malých a středních podniků;

8. vítá podporu pro malé a střední podniky prostřednictvím iniciativ, jako jsou PSCI,
COSME a Horizont 2020, které kromě jiného zaměstnancům malých a středních podniků
a mikropodniků poskytnou možnost rozšiřovat své kvalifikace a znalostní základnu; 
zdůrazňuje, že taková opatření nesmí vytvářet další byrokracii, musí prokazovat přidanou 
hodnotu EU a hodnotu odpovídající vynaloženým prostředkům a musí doplňovat 
iniciativy členských států;

9. zdůrazňuje, že je nutné zavést a provádět rozsáhlá zjednodušující opatření, včetně 
jednodušších postupů pro poskytování úhrad, aby malým a středním podnikům pomohly 
účastnit se programů financovaných EU;

10. zdůrazňuje, že je třeba podporovat snadnější přístup k mikroúvěrům prostřednictvím 
evropského nástroje mikrofinancování, stejně jako jeho další rozvoj v rámci programu pro 
sociální změny a inovace na období 2014–2020 a budoucnosti ESF, aby zejména 
zakladatelům mikropodniků, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněných skupin 
obyvatelstva, zajistily přístup ke vhodným nástrojům financování; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby do finančních nástrojů řízených Evropským investičním fondem 
zahrnula zvláštní odkazy na družstevní podniky;

11. zdůrazňuje, že pro vytvoření nových trvalých pracovních míst je nutné podporovat malé
a střední podniky s cílem povzbudit investice do inovativních projektů a vytvořit prostředí 
příznivé pro přeshraniční spolupráci; zdůrazňuje v této souvislosti, že malé a střední 
podniky musí stále čelit rostoucím výzvám na vnitřním trhu, být konkurenceschopné na 
mezinárodní úrovni a získávat přístup k novým trhům, třetím zemím a k veřejným 
zakázkám, zejména pak v rozvíjejících se zemích;

12. upozorňuje na zásadu „zelenou malým a středním podnikům“; uznává přínosy 
elektronického obchodu pro zajišťování příležitostí pro malé a střední podniky, pokud jde
o přístup k jednotnému trhu a snižování nákladů; vyzývá Komisi, aby přijala opatření, 
jimiž zajistí, aby Evropské středisko pro sledování malých a středních podniků do své 
činnosti zahrnulo také dobrovolný / neziskový sektor;

13. zdůrazňuje, že je nutné bezpodmínečně omezit náklady malých a středních podniků, 
včetně zkrácení času potřebného na administrativní postupy; rozvoj elektronické veřejné 
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správy a středisek sdružených služeb by malým a středním podnikům mohlo umožnit 
vynakládat méně času na administrativní postupy a získávat nové podnikatelské 
příležitosti; upozorňuje, že větší přístup na trhy veřejných zakázek může malým
a středním podnikům pomoci uvolnit jejich potenciál pro tvorbu pracovních příležitostí
a růst v zájmu dosažení cílů strategie Evropa 2020; upozorňuje, že elektronickou veřejnou 
správu by bylo možné používat i k zajištění přístupu k veškerým relevantním informacím 
potřebným k dodržování pracovněprávních a daňových předpisů a rovněž k informacím
o přístupu k nejrůznějším možnostem financování a podpory poskytované na evropské, 
vnitrostátní a regionální úrovni malým a středním podnikům a mikropodnikům;

14. konstatuje, že dojde-li k poskytování přeshraničních služeb, mohou střediska sdružených 
služeb se sociálními partnery poskytovat úplné informace o stávajících pracovních 
podmínkách v zemi určení služeb;

15. konstatuje, že absence vhodné infrastruktury na venkově, např. širokopásmového 
připojení, představuje pro zaměstnanost a hospodářský růst vážnou překážku, zejména pak 
pro malé a střední podniky, mikropodniky, samostatně výdělečné osoby a zakladatele 
podniků, kteří by jinak mohli ze svého působiště mimo města a oblasti s vysokými nájmy 
těžit;

16. upozorňuje, že náklady spojené s dodržováním předpisů mohou mít neúměrný vliv na 
malé a střední podniky, a to zejména na mikropodniky, a že tyto náklady mohou 
představovat velkou překážku v rozvoji těchto podniků a možnosti přijímat zaměstnance
a udržet si je; vyzývá členské státy, aby tuto skutečnost zohlednily při přezkumu svých 
vnitrostátních daňových systémů a systémů sociálního zabezpečení;

17. členské státy musí mít možnost uplatňovat na vnitrostátní úrovni normy, které překračují 
rámec minimálních norem schválených na úrovni EU; klade velký důraz na to, že přínosy 
národohospodářské a hospodářské obecně musí být vždy v poměru k nákladům; 
zdůrazňuje zejména, že je nezbytné vzít v úvahu skutečnost, že vysoce kvalitní pracovní 
prostředí a kvalitnější pracovní místa v Evropě vedou k nižším nákladům ve zdravotnictví
a menší absenci v zaměstnání způsobenou pracovními úrazy, nemocemi z povolání nebo 
invaliditou a že nárůst produktivity a vývoj hospodářského růstu mohou rovněž ovlivnit 
státní rozpočty a udržitelnost systémů sociálního zabezpečení;

18. v souvislosti s kontrolami vhodnosti požaduje určení oblastí, v nichž existují nadměrná 
zátěž, nesrovnalosti nebo neúčinné právní předpisy, které mají nepříznivý dopad na malé
a střední podniky; vyzývá Komisi, aby zajistila, že budou zachovány cíle týkající se 
ustanovení ohledně zdraví, bezpečnosti a rovnosti a rovněž v sociální oblasti;

19. zdůrazňuje, že snížení administrativní zátěže by nemělo vést k tomu, že v malých
a středních podnicích a mikropodnicích nebudou normy Mezinárodní organizace práce 
(MOP) a agenda důstojné práce MOP řádně uplatňovány;

20. zaznamenává zaměření na mikropodniky v posíleném testu malých a středních podniků 
(viz COM(2011)0803), s jehož pomocí budou systematicky posouzeny všechny dostupné 
možnosti, jako vyloučení určitých těžkopádných právních předpisů EU z oblasti 
působnosti, jednotlivá ustanovení, delší přechodná období nebo méně přísné režimy;
zdůrazňuje, že je třeba nové právní předpisy v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti, 
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které obstojí ve zdokonaleném testu malých a středních podniků, uplatňovat co 
nejjednodušeji, aby se zaručil náležitý soulad evropských právních předpisů v oblasti 
zdraví a bezpečnosti při práci a zároveň se snížila administrativní zátěž na nezbytné 
minimum, a tím se vyhovělo normám vycházejícím z tradic a zvyklostí jednotlivých států; 
vyzývá členské státy, aby řádně zohledňovaly zamýšlený cíl právních předpisů v oblasti 
zaměstnanosti a dopady přijímání dalších požadavků, které nejsou podle právních 
předpisů EU nezbytně nutné;

21. konstatuje, že internacionalizace malých a středních podniků může přispět k vyšší 
zaměstnanosti v EU, a zdůrazňuje, že se jedná o proces a že malé a střední podniky
v zájmu dosažení úspěchu potřebují podpůrné služby nejen na trzích třetích zemí, ale také 
na místní úrovni; zdůrazňuje, že je třeba zabránit administrativním a byrokratickým 
překážkám a že všechny iniciativy EU musí být v souladu se zásadou subsidiarity a měly 
by přinášet jednoznačnou přidanou hodnotu;

22. doporučuje Komisi a členským státům, aby zlepšily stávající rámcové podmínky pro 
začínající podnikatele s cílem lépe využít jejich potenciál při tvorbě nových a trvalých 
pracovních míst; zdůrazňuje, že je nutné odstranit administrativní překážky malým
a středním podnikům v přijímání pracovníků z jiných členských států; vyzývá členské 
státy, aby navíc společně poskytovaly informace podnikatelům, kteří mají zájem 
investovat v některém členském státě a vytvářet v něm pracovní místa, přičemž by byl 
současně upevňován evropský sociální model.
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