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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že MSP sú ako zamestnávatelia a zdroj inovácií mimoriadne dôležité pre 
európske hospodárstvo; konštatuje, že 23 miliónov MSP poskytuje v rámci súkromného 
sektora EÚ približne 90 miliónov pracovných miest, z toho 30 % v mikropodnikoch, a že 
85 % všetkých nových pracovných miest v EÚ vytvorili v rokoch 2002 – 2010 MSP, 
najmä nové firmy1; v MSP vidí osobitný potenciál na podporu a rozširovanie duálneho 
systému odborného a učňovského vzdelávania s cieľom pomôcť mladým ľuďom dostať sa 
na trh práce a tým znížiť nezamestnanosť mládeže;

2. uznáva, že ak majú členské štáty plniť ciele v oblasti inovatívnej, inteligentnej 
a inkluzívnej Európy zo stratégie EÚ 2020, je nutné počítať s malými a strednými 
podnikmi a mikropodnikmi a podporovať ich vznik, pretože majú obrovský potenciál na 
vytváranie pracovných miest, najmä pokiaľ ide o zamestnávanie mladých ľudí, a tým na 
znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia; pripomína, že samostatná zárobková činnosť 
a založenie mikropodniku môžu v tejto súvislosti predstavovať vhodnú a flexibilnú 
možnosť, najmä pre ženy;

3. zdôrazňuje, že MSP sú hlavnými aktérmi pri zosúlaďovaní cieľov v oblasti inovácie a 
trvalej udržateľnosti, pričom nevyhnutnou podmienkou je stabilný, dlhodobý a 
ambiciózny regulačný rámec, aby bolo možné plne využiť potenciál zamestnanosti, ktorý 
ponúka udržateľné hospodárstvo; preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vymedzili 
dlhodobé environmentálne normy a finančné stimuly, a vytvorili tak bezpečné investičné 
prostredie;

4. konštatuje, že MSP zohrávajú dôležitú úlohu pri dosahovaní sociálnej stability, súdržnosti 
a integrácie, najmä v oblastiach, ktoré čelia nepriaznivým vplyvom demografického 
vývoja; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby MSP podporovali v tom, že vytvoria 
pre pracovníkov priaznivé pracovné prostredie, budú dodržiavať normy pracovného práva, 
ochrany pracovníkov a zdravia, a tým zároveň prispejú k sociálnemu blahobytu a k boju 
proti chudobe;

5. zdôrazňuje, že napriek podporovaniu investícií zo strany EÚ existujú stále vážne prekážky
v zakladaní a rozvoji MSP, napr. obmedzený prístup k financovaniu a úverom, 
nedostatočná transparentnosť a otvorenosť pri riadení fondov EÚ v niektorých členských 
štátoch, náklady na financovanie, zaťažujúca regulácia, obmedzený prístup na vývozné 
trhy a limitovaná schopnosť rozvíjať ich, dlhé priemerné platobné lehoty a nedostatok 
kvalifikovanej pracovnej sily; zdôrazňuje, že podnikateľom, najmä ženám, často nie je 

                                               
1

Európska komisia (Podnikanie a priemysel): Výkonnosť a politiky členských štátov v oblasti 
konkurencieschopnosti: posilnenie konkurencieschopnosti, 2011; 
(oznámenie Európskej komisie: Priemyselná politika: posilnenie konkurencieschopnosti (COM(2011)0642 
v konečnom znení) a 
pracovný dokument Komisie: Výkonnosť a politiky členských štátov v oblasti konkurencieschopnosti 2011, 
(SEC(2011)1187)), oddiel 3.4.4: Výzvy, ktorým čelia MSP, s. 39.
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poskytnutá pomoc, ktorú potrebujú, a preto vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na 
zjednodušenie prístupu k úverom a na zakladanie a rozvoj MSP;

6. zdôrazňuje, že zníženie administratívnej záťaže nesmie mať za následok zníženie ochrany 
zdravia a bezpečnosti pracovníkov; uznáva však, že administratívna záťaž a finančné 
riziká môžu mať za následok stres a ďalšie negatívne zdravotné dôsledky pre 
zamestnancov a majiteľov MSP a mikropodnikov; preto zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť, aby všetky opatrenia boli primerane vyvážené a aby nevytvárali prekážky 
zakladaniu a rozvoju MSP a mikropodnikov;

7. zdôrazňuje význam konzultácie so sociálnymi partnermi pri plánovaní vnútroštátnych 
opatrení na posilnenie a podporu MSP;

8. víta podporu MSP prostredníctvom iniciatív, ako sú PSCI, COSME a Horizont 2020, 
ktoré okrem iných výhod ponúkajú zamestnancom MSP možnosť zlepšiť si kvalifikáciu a 
vedomosti; zdôrazňuje, že tieto opatrenia nesmú vytvárať ďalšiu byrokraciu, musia 
preukázať pridanú hodnotu EÚ a efektívnosť vynaložených prostriedkov a musia dopĺňať 
iniciatívy členských štátov;

9. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť a uplatňovať rozsiahle zjednodušujúce opatrenia 
vrátane zjednodušujúcich možností náhrad s cieľom pomôcť MSP, aby sa mohli 
zúčastňovať na programoch financovaných EÚ;

10. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať jednoduchší prístup k mikroúverom 
prostredníctvom európskeho nástroja mikrofinancovania a ďalší rozvoj tohto nástroja v 
rámci programu v oblasti sociálnej zmeny a inovácie na obdobie 2014 – 2020 a budúceho 
ESF, aby najmä zakladatelia mikropodnikov zo sociálne znevýhodnených skupín 
obyvateľstva mohli získať prístup k vhodným finančným nástrojom; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby do finančných nástrojov spravovaných Európskym investičným 
fondom zahrnula osobitné odkazy na družstvá;

11. zdôrazňuje potrebu podporovať MSP s cieľom stimulovať investície do inovačných 
projektov, vytvoriť priaznivé prostredie pre cezhraničnú spoluprácu a tak vytvárať nové 
udržateľné pracovné miesta; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že MSP sa musia neustále 
prispôsobovať rastúcim výzvam vnútorného trhu, aby boli konkurencieschopné na 
medzinárodnej úrovni, a že im treba uľahčovať prístup na nové trhy, do tretích krajín a k 
verejnému obstarávaniu, najmä v rozvíjajúcich sa krajinách;

12. zdôrazňuje zásadu „najskôr myslieť na malých“; uznáva výhody elektronického obchodu 
pri poskytovaní príležitostí pre MSP na prístup na jednotný trh a znižovanie nákladov;
vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia, ktoré zabezpečia, že európske monitorovacie 
stredisko pre MSP zahrnie do svojej činnosti aj dobrovoľnícky/neziskový sektor;

13. poukazuje na potrebu všestranne znížiť náklady MSP vrátane času potrebného na 
administratívu: vybudovanie elektronickej verejnej správy a jednotných kontaktných 
miest by umožnilo MSP ušetriť čas na administratívu a získať nové obchodné príležitosti; 
poznamenáva, že lepší prístup na trhy verejného obstarávania môže pomôcť rozvíjať 
potenciál MSP vo vytváraní pracovných miest a v raste a dosiahnuť tak ciele stratégie 
Európa 2020; poznamenáva, že elektronickú verejnú správu možno využiť na 
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sprístupnenie všetkých relevantných informácií o dodržiavaní pracovnoprávnych a 
daňových predpisov, ako aj informácií o prístupe k rôznym úrovniam európskeho, 
vnútroštátneho a regionálneho financovania a podpory pre MSP a mikropodniky;

14. konštatuje, že pokiaľ ide o cezhraničné služby, jednotné kontaktné miesto môže spoločne 
so sociálnymi partnermi takisto poskytovať všestranné informácie o pracovných 
podmienkach v cieľovej krajine, kde sa majú poskytovať služby;

15. konštatuje, že nedostatok vhodnej infraštruktúry vo vidieckych oblastiach, napr. prístup k 
širokopásmovému internetu, predstavuje vážnu prekážku zamestnanosti a rastu, najmä pre 
MSP, mikropodniky, samostatne zárobkovo činné osoby a začínajúcich podnikateľov, 
teda podniky, pre ktoré by oblasti mimo veľkých miest a mimo vysokých nájmov boli 
inak výhodné;

16. konštatuje, že náklady spojené s dodržiavaním predpisov môžu mať neprimeraný vplyv na 
MSP, najmä na mikropodniky, a že tieto náklady môžu predstavovať vážnu prekážku 
rozširovania týchto podnikov a ich schopnosti zamestnávať a udržať si pracovníkov; 
vyzýva členské štáty, aby zohľadnili túto skutočnosť pri preskúmavaní svojich 
vnútroštátnych daňových systémov a systémov sociálneho zabezpečenia;

17. členským štátom nemožno brániť uplatňovať vyššie normy na vnútroštátnej úrovni, ktoré 
presahujú rámec minimálnych noriem schválených na úrovni EÚ; zdôrazňuje, že náklady 
treba porovnávať s prínosmi pre národnú a celkovú ekonomiku; zdôrazňuje predovšetkým 
potrebu vziať do úvahy fakt, že kvalitné pracovné prostredie a  kvalitné pracovné miesta 
dostupné v Európe majú tendenciu znižovať náklady na zdravotnú starostlivosť, znižovať 
absenciu zapríčinenú úrazmi v práci, chorobami z povolania alebo invaliditou a že 
zvýšená produktivita a rast môžu mať takisto vplyv na štátne rozpočty a udržateľnosť 
systémov sociálneho zabezpečenia;

18. v rámci „kontrol účelnosti“ požaduje určenie oblastí s nadmerným zaťažením, 
nezrovnalosťami alebo neefektívnymi právnymi predpismi, ktoré majú nepriaznivý vplyv 
na MSP; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila splnenie cieľov v oblasti zdravia, bezpečnosti 
a rovnosti, ako aj sociálnych ustanovení;

19. zdôrazňuje, že zníženie administratívnych nákladov by nemalo viesť k tomu, aby sa v 
MSP a mikropodnikoch dostatočne neuplatňovali normy MOP a program dôstojnej práce 
MOP;

20. berie na vedomie zavedenie aspektu mikropodnikov do posilneného testu MSP (pozri 
COM(2011)0803), prostredníctvom ktorého sa systematicky hodnotia všetky dostupné 
možnosti, ako je vylúčenie z pôsobnosti niektorých zaťažujúcich právnych predpisov EÚ, 
jednotlivé ustanovenia, predĺžené prechodné obdobia alebo jednoduchšie režimy; 
zdôrazňuje, že nové právne predpisy v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, ktoré 
obsahuje posilnený test MSP, by sa mali uplatňovať v najjednoduchšej forme, pričom by 
zaručovali zosúladenie s európskymi právnymi predpismi v oblasti zdravia a bezpečnosti 
pri práci a zároveň by udržiavali administratívne náklady na minimálnej úrovni, 
nevyhnutnej na dodržanie noriem stanovených vnútroštátnymi tradíciami a zvykmi; 
vyzýva členské štáty, aby dôkladne zvážili plánovaný cieľ právnych predpisov v oblasti 
zamestnanosti, ako aj zavedenie dodatočných požiadaviek, ktoré nie sú podľa právnych 
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predpisov EÚ nevyhnutné;

21. uznáva, že internacionalizácia MSP môže prispieť k vyššej zamestnanosti v EÚ a 
zdôrazňuje, že internacionalizácia je procesom, a v záujme úspešnosti vyžaduje, aby MSP 
mali podporné služby nielen v oblasti trhov tretích krajín, ale aj na miestnej úrovni; 
poukazuje na to, že je takisto potrebné vyhýbať sa administratívnym a byrokratickým 
prekážkam a že všetky iniciatívy EÚ musia byť v súlade so zásadou subsidiarity a mali by 
mať jednoznačný dodatočný prínos;

22. odporúča Komisii a členským štátom, aby zlepšili celkové súčasné podmienky pre nových 
podnikateľov s cieľom lepšie využiť ich potenciál vytvárať nové a udržateľné pracovné
miesta; zdôrazňuje, že je potrebné odstrániť pre malé a stredné podniky administratívnu 
záťaž pri zamestnávaní pracovníkov z iných členských štátov; vyzýva členské štáty, aby 
poskytovali informácie z jednotného zdroja podnikom, ktoré plánujú investovať a 
vytvárať pracovné miesta v niektorom členskom štáte, a aby pritom zachovávali európsky 
sociálny model.
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