
AM\904304CS.doc PE491.123v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

2012/2042(INI)

5. 6. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 – 62

Návrh stanoviska
Anthea McIntyre
(PE489.495v01-00)

Malé a střední podniky (MSP): konkurenceschopnost a podnikatelské 
příležitosti
(2012/2042(INI))



PE491.123v01-00 2/32 AM\904304CS.doc

CS

AM_Com_NonLegOpinion



AM\904304CS.doc 3/32 PE491.123v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. s ohledem na čl. 3 odst. 3 SEU, v němž 
je stanoveno, že EU usiluje o vysoce 
konkurenceschopné sociálně tržní 
hospodářství směřující k plné 
zaměstnanosti a společenskému pokroku;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. s ohledem na články 151 a 153 
SFEU, v nichž je stanoveno, že Evropská 
unie a členské státy mají za cíl zlepšování 
životních a pracovních podmínek tak, aby 
bylo možno tyto podmínky vyrovnat, 
zejména zlepšování pracovního prostředí 
tak, aby bylo chráněno zdraví a 
bezpečnost pracovníků;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že malé a střední podniky 
zaměstnávají přibližně 75 milionů lidí a že 
v období 2002-2010 bylo v EU malými a 
středními podniky, především novými 
podniky, vytvořeno 85 % všech nových 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že malé a střední podniky 
mají mimořádný potenciál podporovat a 
šířit dvojí vzdělávání s cílem usnadnit co 
největšímu počtu mladých lidí vstup do 
pracovního procesu a snížit tak 
nezaměstnanost mládeže;

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. konstatuje, že malé a střední podniky 
hrají jako zaměstnavatelé i zdroj inovací v 
evropském hospodářství velmi důležitou 
úlohu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že mají-li členské státy splnit 
cíle strategie EU2020, musí být malé a 
střední podniky a mikropodniky vzaty 
v úvahu;

2. uznává, že mají-li členské státy splnit 
cíle strategie EU2020, musí být malé a 
střední podniky a mikropodniky vzaty 
v úvahu; cílem strategie EU2020 je 
zvyšovat zaměstnanost žen a především 
matek; vhodnou a pružnou příležitost 
může představovat samostatně výdělečná 
činnost nebo zahájení činnosti malého 
podniku, především z toho důvodu, že 
ženy, které se rozhodnou pro samostatně 
výdělečnou činnost, v ní nebývají tak 
neúspěšné jako muži;

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že mají-li členské státy splnit 
cíle strategie EU2020, musí být malé a 
střední podniky a mikropodniky vzaty 
v úvahu;

2. poukazuje na to, že mají-li členské státy 
splnit cíle strategie EU2020, musí být malé 
a střední podniky a mikropodniky vzaty 
v úvahu, neboť skýtají značný potenciál 
pro dosažení cílů strategie EU2020, 
především cíle plné zaměstnanosti, 
zaměstnanosti mladých lidí a omezování 
chudoby a sociálního vyloučení; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 8
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že mají-li členské státy splnit 
cíle strategie EU2020, musí být malé a 
střední podniky a mikropodniky vzaty 
v úvahu;

2. uznává, že mají-li členské státy splnit 
cíle strategie EU2020, je nutné podporovat 
zahájení činnosti malých a středních 
podniků a jejich rozvoj během prvních 
pěti let existence;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

uznává, že mají-li členské státy splnit cíle 
strategie EU2020, musí být malé a střední 
podniky a mikropodniky vzaty v úvahu;

2. uznává, že mají-li členské státy splnit 
cíle strategie EU2020, musí být na malé a 
střední podniky a mikropodniky zaměřeno 
každé opatření, jež má mít pozitivní vliv 
na danou oblast, hospodářství a 
společenství;

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že mají-li členské státy splnit 
cíle strategie EU2020, musí být malé a 
střední podniky a mikropodniky vzaty 

2. uznává, že mají-li členské státy splnit 
cíle strategie EU2020 týkající se 
inovativní, inteligentní Evropy 
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v úvahu; podporující začlenění, musí být malé a 
střední podniky a mikropodniky vzaty 
v úvahu;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. 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, a proto vyzývá Komisi a členské 
státy, aby dlouhodobě stanovily normy v 
oblasti ochrany životního prostředí a 
finanční pobídky, a vytvořily tak bezpečné 
investiční prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. 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 proto Komisi 
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a členské státy, aby malé a střední 
podniky podporovaly při vytváření 
pracovního prostředí podporujícího 
pracovníky, dodržování norem v oblasti 
pracovního práva a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a přispěly tak k boji proti 
chudobě a k sociálnímu blahobytu;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že překážky pro zahájení 
činnosti a rozvoj malých a středních 
podniků představuje přístup k financování 
a náklady financování, zatěžující 
předpisy, nepřímé náklady práce, přístup 
na vývozní trhy a kapacita pro jejich 
rozvoj, průměrné platební lhůty a 
nedostatek kvalifikovaných pracovníků;

3. zdůrazňuje, že překážky pro zahájení 
činnosti a rozvoj malých a středních 
podniků představuje omezený přístup 
k financování a úvěrům, nedostatečná 
transparentnost a otevřenost při využívání 
fondů EU v členských státech, zatěžující 
předpisy, přístup na vývozní trhy a 
kapacita pro jejich rozvoj, průměrné 
platební lhůty a nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků; zdůrazňuje, 
že především ženy jakožto podnikatelky 
nenalézají v celé řadě programů podporu 
pro zahájení podnikání, která by byla pro 
jejich záměry vhodná, a proto vyzývá 
členské státy, aby rozvíjely programy pro 
zahájení podnikání zaměřené na zvláštní 
situaci žen při zakládání podniků (malé 
podniky, malý objem počátečního 
kapitálu, malá ochota přijímat rizika);

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Evelyn Regner
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že překážky pro zahájení 
činnosti a rozvoj malých a středních 
podniků představuje přístup k financování 
a náklady financování, zatěžující 
předpisy, nepřímé náklady práce, přístup 
na vývozní trhy a kapacita pro jejich 
rozvoj, průměrné platební lhůty a 
nedostatek kvalifikovaných pracovníků;

3. zdůrazňuje, že zahájení činnosti a rozvoj 
malých a středních podniků je třeba 
usnadňovat a podporovat zajištěním 
přístupu k financování, zejména 
snadnějšího přístupu k mikroúvěrům 
prostřednictvím evropského nástroje 
mikrofinancování a dalšího rozvoje tohoto 
nástroje v rámci programu pro sociální 
změny a inovace na období 2014–2020;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že překážky pro zahájení 
činnosti a rozvoj malých a středních 
podniků představuje přístup k financování 
a náklady financování, zatěžující předpisy, 
nepřímé náklady práce, přístup na vývozní 
trhy a kapacita pro jejich rozvoj, průměrné 
platební lhůty a nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků;

3. zdůrazňuje, že další nemalé překážky 
pro zahájení činnosti a rozvoj malých a 
středních podniků představuje i přes 
investice EU zvláště přístup k financování 
a náklady financování, zatěžující předpisy, 
nepřímé náklady práce, přístup na vývozní 
trhy a kapacita pro jejich rozvoj, průměrné 
platební lhůty a nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků;

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že překážky pro zahájení 
činnosti a rozvoj malých a středních 
podniků představuje přístup k financování 
a náklady financování, zatěžující předpisy, 
nepřímé náklady práce, přístup na vývozní 
trhy a kapacita pro jejich rozvoj, průměrné 
platební lhůty a nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků;

3. zdůrazňuje, že překážky pro zahájení 
činnosti a rozvoj malých a středních 
podniků představuje přístup k financování 
a náklady financování, zatěžující předpisy, 
nepřímé náklady práce, přístup na vývozní 
trhy a kapacita pro jejich rozvoj, průměrné 
platební lhůty a nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků; vyzývá proto 
členské státy, aby přijímaly opatření ke 
zjednodušení přístupu k úvěrům pro 
zahájení činnosti a rozvoj malých a 
středních podniků;

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Anthea McIntyre

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
byli lidé zaměstnaní v malých a středních 
podnicích a mikropodnicích náležitě 
chráněni; uznává však, že potřeby malých 
a středních podniků a mikropodniků se 
kvůli jejich relativně malé velikosti velmi 
liší od potřeb nadnárodních organizací a 
podniků; zdůrazňuje proto, že je důležité 
zajistit, aby byla veškerá opatření 
přiměřená a neodrazovala od zahájení 
činnosti a rozvoje malých a středních 
podniků a mikropodniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Ole Christensen, Olle Ludvigsson
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že zdraví a bezpečnost při 
práci a ochranu pracovníků nelze 
považovat za regulační zátěž; vyzývá 
Komisi, aby zjednodušila příliš složité 
administrativní postupy a současně vždy 
zajistila zdraví a bezpečnost při práci a 
zaručila, že malé a střední podniky mají k 
dispozic přiměřené znalosti a zdroje pro 
vytvoření náležitého pracovního prostředí 
pro pracovníky; tato podpora by mohla 
zahrnovat: šíření osvědčených postupů, 
odbornou přípravu pro pracovníky, 
vytvoření jednoduchých nástrojů 
a pokynů pro posouzení rizik, zajištění 
přístupu k dostupným a kvalitním službám 
prevence, nabídku finančních pobídek 
atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Phil Bennion, Philippe De Backer, Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. uznává, že administrativní postupy a 
finanční rizika často způsobují stres a 
mají další negativní vlivy na zdraví 
pracovníků a vlastníků malých a 
středních podniků a mikropodniků; 
zdůrazňuje, že je nutné, aby zaměstnání a 
předpisy v sociální oblasti přispívaly k 
dobrému zdraví podnikatelů a jejich 
zaměstnanců, aniž by docházelo ke vzniku 
dalších překážek na jejich cestě k 
úspěchu; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. trvá na tom, že snížení administrativní 
zátěže nemá za následek menší ochranu 
pracovníků ani negativní vliv na jejich 
práva a pracovní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. je toho názoru, že malé a střední 
podniky by měly podporovat iniciativy 
celoživotního učení, zajistit, aby bylo 
vzdělávání v rámci pracovní doby snadněji 
přístupné, a prostřednictvím 
individuálních vzdělávacích plánů nebo 
výuky na dálku lépe přizpůsobit přechod 
ke vzdělávání orientovanému na 
odbornou kompetenci a modularizaci 
potřebám pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. lituje v této souvislosti účinků 
úsporných opatření zaváděných různými 
členskými státy a jejich nepříznivého vlivu 
na životaschopnost mnoha malých a 
středních podniků, např. kvůli poklesu 
výdajů spotřebitelů v důsledku 
rozpočtových škrtů, přesunu daňové 
zátěže ve prospěch nepřímého zdanění, 
které má dopad na osoby s nízkými a 
středními příjmy, atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření ke zjednodušení 
přístupu malých a středních podniků k 
financování; také malé a střední podniky 
jsou hybnou silou hospodářského růstu a 
vytváření pracovních míst, zejména pak v 
zemích zasažených hlubokou recesí, např. 
v Řecku;

Or. el

Pozměňovací návrh 24
Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje opět, že rozhodně zasazuje 
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o to, aby všichni pracovníci měli bez 
ohledu na velikost podniku, v němž jsou 
zaměstnáni, úplná odborová práva, včetně 
práva na uznání odborů a práva na 
stávku, neboť představují nejlepší záruku 
splnění pracovních a mzdových 
podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá členské státy, aby zahájily 
iniciativy s cílem omezit byrokracii, jež 
brání rozvoji malých a středních podniků; 
poukazuje však na to, že nesmějí mít 
nepříznivé dopady na zajištění 
minimálních standardů v pracovní oblasti, 
zejména pokud jde o zdraví a bezpečnost;

Or. el

Pozměňovací návrh 26
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje význam konzultací se 
sociálními partnery v rámci přípravy 
vnitrostátních opatření k posílení a 
podpoře malých a středních podniků;

Or. el
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Pozměňovací návrh 27
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá podporu pro malé a střední podniky 
prostřednictvím iniciativ, jako jsou PSCI, 
COSME a Horizont 2020; zdůrazňuje, že 
taková opatření nesmí vytvářet další 
byrokracii, musí prokazovat přidanou 
hodnotu EU a hodnotu odpovídající 
vynaloženým prostředkům a musí 
doplňovat iniciativy členských států;

4. vítá podporu pro malé a střední podniky 
prostřednictvím iniciativ, jako jsou PSCI, 
COSME a Horizont 2020 a budoucí 
nařízení o ESF; zdůrazňuje, že členské 
státy nesmí vytvářet další byrokracii, aby 
zejména zakladatelům mikropodniků, 
kteří pocházejí ze sociálně 
znevýhodněných skupin obyvatelstva, a 
podnikům v oblasti sociální ekonomiky 
umožnily přístup ke vhodným nástrojům 
financování; vyzývá v této souvislosti 
Komisi, aby do finančních nástrojů 
řízených Evropským investičním fondem 
zahrnula zvláštní odkazy na družstevní 
podniky;

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Anthea McIntyre

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá podporu pro malé a střední podniky 
prostřednictvím iniciativ, jako jsou PSCI, 
COSME a Horizont 2020; zdůrazňuje, že 
taková opatření nesmí vytvářet další 
byrokracii, musí prokazovat přidanou 
hodnotu EU a hodnotu odpovídající 
vynaloženým prostředkům a musí 
doplňovat iniciativy členských států;

4. 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 poskytují 
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;
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Or. en

Pozměňovací návrh 29
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby provedly 
nezbytná opatření k zpřístupnění 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
a aby využily získané finanční částky na 
programy týkající se odborné přípravy, 
aby byla zajištěna další podpora pro malé 
a střední podniky;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Licia Ronzulli

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

4a. zdůrazňuje, že je nutné přijímat 
opatření, jejichž cílem je podporovat 
investice do inovativních projektů, vytvořit 
prostředí příznivé pro přeshraniční 
spolupráci a podporovat inovace a kulturu 
podnikatelského ducha;

Or. it

Pozměňovací návrh 32
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že malé a střední podniky 
musí stále čelit rostoucím výzvám na 
vnitřním trhu a být konkurenceschopné 
na mezinárodní úrovni; také zdůrazňuje, 
že je nutné přijímat opatření, která 
podpoří přístup malých a středních 
podniků na nové trhy a k zadávání 
veřejných zakázek;

Or. it

Pozměňovací návrh 33
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. 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 

5. odvolává se 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 
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snižování nákladů; snižování nákladů; objasňuje, že tato 
zásada neznamená, že občané, pracovníci 
a spotřebitele mají v Evropě vedlejší
význam, ale že jejich zájmy jsou stejně 
důležité jako zájmy malých a středních 
podniků;

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. 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;

5. 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 také opatření, jimiž zajistí, aby 
Evropské středisko pro sledování podniků 
do svých průzkumů zahrnulo také podniky 
v oblasti sociální ekonomiky;

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. 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;

5. zdůrazňuje opět význam zásady
„zelenou malým a středním podnikům“; 
uznává potenciální přínosy 
prostřednictvím elektronického obchodu 
pro zajišťování příležitostí pro malé a 
střední podniky, pokud jde o přístup 
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k jednotnému trhu a snižování nákladů;

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že EU a členské státy musí 
zvýšit svou podporu malým a středním 
podnikům, aby jim usnadnily přístup na 
trhy třetích zemí a na veřejné trhy s 
veřejnými zakázkami, zejména pak v 
rozvíjejících se zemích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je nutné propagovat a 
podporovat hospodářské aktivity malých a 
středních podniků na zahraničních trzích 
jak v rámci EU, tak i za jejími hranicemi s 
cílem vytvářet nová trvalá pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Elisabeth Schroedter
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že rozvoj elektronické 
veřejné správy a středisek sdružených 
služeb zkrátí správní řízení a vytvoří nové 
podnikatelské příležitosti; upozorňuje, že 
větší přístup na trhy veřejných zakázek 
může malým a středním podnikům pomoci 
uvolnit jejich potenciál pro tvorbu 
pracovních míst;

6. konstatuje, že rozvoj elektronické 
veřejné správy a středisek sdružených 
služeb zkrátí správní řízení a vytvoří nové 
podnikatelské příležitosti, zejména tehdy, 
pokud v případě přeshraničně 
poskytovaných služeb střediska 
sdružených služeb v úzké spolupráci se 
sociálními partnery poskytují právě tak 
úplné informace o stávajících pracovních 
podmínkách v zemi určení služeb, což již 
prokázaly příkladné pilotní projekty; 
upozorňuje, že větší přístup na trhy 
veřejných zakázek může malým a středním 
podnikům pomoci uvolnit jejich potenciál 
pro tvorbu pracovních míst;

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že rozvoj elektronické 
veřejné správy a středisek sdružených 
služeb zkrátí správní řízení a vytvoří nové 
podnikatelské příležitosti; upozorňuje, že 
větší přístup na trhy veřejných zakázek 
může malým a středním podnikům pomoci 
uvolnit jejich potenciál pro tvorbu 
pracovních míst;

6. konstatuje, že rozvoj elektronické 
veřejné správy a středisek sdružených 
služeb zkrátí správní řízení a vytvoří nové 
podnikatelské příležitosti; upozorňuje, že 
větší přístup na trhy veřejných zakázek 
může malým a středním podnikům pomoci 
uvolnit jejich potenciál pro tvorbu 
pracovních míst; upozorňuje, že 
elektronickou veřejnou správu by bylo 
možné používat i k zajištění jednoduššího 
přístupu k veškerým relevantním 
informacím potřebným k dodržování 
pracovněprávních a daňových předpisů a 
rovněž k informacím o přístupu k 
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nejrůznějším možnostem financování a 
podpory poskytované na evropské, 
vnitrostátní a regionální úrovni malým a 
středním podnikům a mikropodnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Anthea McIntyre

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že rozvoj elektronické 
veřejné správy a středisek sdružených 
služeb zkrátí správní řízení a vytvoří nové 
podnikatelské příležitosti; upozorňuje, že 
větší přístup na trhy veřejných zakázek 
může malým a středním podnikům pomoci 
uvolnit jejich potenciál pro tvorbu 
pracovních míst;

6. konstatuje, že rozvoj elektronické 
veřejné správy malým a středním podniků 
umožní vynakládat méně času na správní 
řízení a vytvářet nové podnikatelské 
příležitosti a že větší přístup na trhy 
veřejných zakázek může malým a středním 
podnikům pomoci uvolnit jejich potenciál 
pro tvorbu pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

konstatuje, že rozvoj elektronické veřejné 
správy a středisek sdružených služeb zkrátí
správní řízení a vytvoří nové podnikatelské 
příležitosti; upozorňuje, že větší přístup na 
trhy veřejných zakázek může malým a 
středním podnikům pomoci uvolnit jejich 
potenciál pro tvorbu pracovních míst;

6. zdůrazňuje, že je nutné bezpodmínečně 
omezit náklady malých a středních 
podniků na řízení a rovněž jeho časovou 
náročnost: rozvoj elektronické veřejné 
správy a středisek sdružených služeb je 
důležitím cílem, jak zkrátit správní řízení a 
vytvořit nové podnikatelské příležitosti;
upozorňuje, že větší přístup na trhy 
veřejných zakázek pomůže malým a 
středním podnikům uvolnit jejich potenciál 
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pro tvorbu pracovních míst;

Or. it

Pozměňovací návrh 42
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že rozvoj elektronické 
veřejné správy a středisek sdružených 
služeb zkrátí správní řízení a vytvoří nové 
podnikatelské příležitosti; upozorňuje, že 
větší přístup na trhy veřejných zakázek 
může malým a středním podnikům pomoci 
uvolnit jejich potenciál pro tvorbu
pracovních míst;

6. konstatuje, že rozvoj elektronické 
veřejné správy a středisek sdružených 
služeb zkrátí správní řízení a vytvoří nové 
podnikatelské příležitosti; upozorňuje, že 
větší přístup na trhy veřejných zakázek 
může malým a středním podnikům pomoci 
uvolnit jejich potenciál pro tvorbu 
pracovních míst v zájmu dosažení cíle 
strategie EU2020 týkajícího se plné 
zaměstnanosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. 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;
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Or. en

Pozměňovací návrh 44
Anthea McIntyre

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. bere na vědomí zprávu Komise o 
osvědčených postupech členských států 
umožňujících dosáhnout při provádění 
právních předpisů EU minimální 
administrativní zátěže a podporuje 
koncepci středisek sdružených služeb a 
kapacity k jejich rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje, že náklady spojené 
s dodržováním předpisů mají neúměrný 
vliv na malé a střední podniky, a to 
zejména na mikropodniky;

7. upozorňuje, že náklady spojené 
s dodržováním předpisů mohou mít na 
malé a střední podniky a mikropodniky v 
mnoha oblastech neúměrný vliv; klade 
velký důraz na to, že národohospodářské a 
obchodní efekty musí být vždy v poměru k 
nákladům; je nezbytné vzít v úvahu 
především nižší náklady ve zdravotnictví, 
menší absenci v zaměstnání způsobenou 
pracovními úrazy, nemocemi z povolání 
nebo invaliditou, což může mít vliv i na 
systémy sociálního zabezpečení a státní 
rozpočty, stejně jako rostoucí produktivitu 
a vývoj hospodářského růstu v důsledku 
vysoce kvalitního pracovního prostředí a 
kvalitnějších pracovních míst v Evropě;
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Or. de

Pozměňovací návrh 46
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje, že náklady spojené 
s dodržováním předpisů mají neúměrný 
vliv na malé a střední podniky, a to 
zejména na mikropodniky;

7. upozorňuje, že náklady spojené 
s dodržováním předpisů mají 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje, že náklady spojené 
s dodržováním předpisů mají neúměrný 
vliv na malé a střední podniky, a to 
zejména na mikropodniky;

7. upozorňuje, že náklady spojené 
s dodržováním předpisů mají neúměrný 
vliv na malé a střední podniky, a to 
zejména na mikropodniky a jejich možnost 
přijímat zaměstnance a udržet si je;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. v rámci kontrol vhodnosti požaduje 
určení oblastí, v nichž existují nadměrná 
zátěž, nesrovnalosti nebo neúčinné právní 
předpisy v oblasti zaměstnanosti, které 
mají nepříznivý dopad na malé a střední 
podniky; vyzývá Komisi, aby zvážila 
pravidlo „jeden dovnitř, jeden ven“ („one 
in, one out“), které umožňuje zachovat 
cíle týkající se ustanovení ohledně zdraví, 
bezpečnosti a rovnosti a chrání zásadu 
subsidiarity;

8. v rámci kontrol vhodnosti požaduje 
určení oblastí, v nichž existují nadměrná 
zátěž, nesrovnalosti nebo neúčinné právní 
předpisy v oblasti zaměstnanosti, které 
mají nepříznivý dopad na malé a střední 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. v rámci kontrol vhodnosti požaduje 
určení oblastí, v nichž existují nadměrná 
zátěž, nesrovnalosti nebo neúčinné právní 
předpisy v oblasti zaměstnanosti, které 
mají nepříznivý dopad na malé a střední 
podniky; vyzývá Komisi, aby zvážila 
pravidlo „jeden dovnitř, jeden ven“ („one 
in, one out“), které umožňuje zachovat 
cíle týkající se ustanovení ohledně zdraví, 
bezpečnosti a rovnosti a chrání zásadu 
subsidiarity;

8. v rámci kontrol vhodnosti požaduje 
určení oblastí, v nichž existují nadměrná 
zátěž, nesrovnalosti nebo neúčinné právní 
předpisy, které mají nepříznivý dopad na 
malé a střední podniky; vyzývá však
Komisi, aby zajistila, že tato opatření 
nebudou mít za následek menší ochranu 
pracovníků a ochranu zdraví při práci a 
že budou v plném rozsahu dodržována 
práva zaměstnanců a práva ohledně 
rovnosti;

Or. de
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Pozměňovací návrh 50
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. v rámci kontrol vhodnosti požaduje 
určení oblastí, v nichž existují nadměrná 
zátěž, nesrovnalosti nebo neúčinné právní 
předpisy v oblasti zaměstnanosti, které 
mají nepříznivý dopad na malé a střední 
podniky; vyzývá Komisi, aby zvážila 
pravidlo „jeden dovnitř, jeden ven“ („one 
in, one out“), které umožňuje zachovat
cíle týkající se ustanovení ohledně zdraví, 
bezpečnosti a rovnosti a chrání zásadu 
subsidiarity;

8. v rámci kontrol 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, chrání zásadu subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Anthea McIntyre

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. v rámci kontrol vhodnosti požaduje 
určení oblastí, v nichž existují nadměrná 
zátěž, nesrovnalosti nebo neúčinné právní 
předpisy v oblasti zaměstnanosti, které 
mají nepříznivý dopad na malé a střední 
podniky; vyzývá Komisi, aby zvážila 
pravidlo „jeden dovnitř, jeden ven“ („one 
in, one out“), které umožňuje zachovat cíle 
týkající se ustanovení ohledně zdraví, 
bezpečnosti a rovnosti a chrání zásadu 
subsidiarity;

8. v rámci kontrol vhodnosti požaduje 
určení oblastí, v nichž existují nadměrná 
zátěž, nesrovnalosti nebo neúčinné právní 
předpisy v oblasti zaměstnanosti, které 
mají nepříznivý dopad na malé a střední 
podniky; vyzývá Komisi, aby zvážila 
pravidlo „jeden dovnitř, jeden ven“ („one 
in, one out“), které umožňuje plně
zachovat a udržovat vysoké cíle týkající se 
ustanovení ohledně zdraví, bezpečnosti a 
rovnosti a současně zcela dodržovat
zásadu subsidiarity;

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. klade velký důraz na to, že jakékoli 
výjimky ze směrnic, které stanoví evropské 
minimální normy, např. směrnice o 
vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb nebo směrnice o podmínkách 
vstupu a pobytu státních příslušníků 
třetích zemí za účelem sezónního 
zaměstnání, nejsou vhodné;

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že snížení administrativní 
zátěže nesmí vést k tomu, že v malých a 
středních podnicích a mikropodnicích 
nebudou normy Mezinárodní organizace 
práce (MOP) a „agenda slušné práce“ 
MOP řádně uplatňovány;

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje, že přístup podle zásady 
„dodržuj nebo vysvětli“ (comply or 
explain) podobně jako ustanovení v 
oblasti správy a řízení společností je ve 
vztahu k administrativní zátěži 
nepřiměřený; členské státy by měly mít 
možnost uplatňovat na vnitrostátní úrovni 
přísnější normy, které překračují rámec 
minimálních norem schválených na 
úrovni EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zaznamenává a důrazně podporuje 
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 z oblasti 
působnosti, jednotlivá ustanovení, delší 
přechodná období nebo méně přísné 
režimy.

9. zaznamenává a důrazně podporuje 
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 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, které obstojí ve 
zdokonaleném testu malých a středních 
podniků, uplatňovat co nejjednodušeji, 
aby se zajistilo, že k dosažení funkčního
cíle bude nutné pouze minimum nezbytné 
administrativní zátěže a že bude 
dodržována zásada subsidiarity;  vyzývá 
členské státy, aby řádně zohledňovaly 
zamýšlený cíl právních předpisů v sociální 
oblasti a zaváděly je bez přijímání dalších 
právních předpisů nebo požadavků, které 
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nejsou podle právních předpisů EU 
nezbytně nutné;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zaznamenává a důrazně podporuje 
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 z oblasti 
působnosti, jednotlivá ustanovení, delší 
přechodná období nebo méně přísné 
režimy.

9. zaznamenává a důrazně podporuje 
zaměření na mikropodniky v posíleném 
testu malých a středních podniků (viz 
COM(2011)0803), požaduje však, aby byly 
zachovány směrnice EU o základní 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
v EU a základní ochraně sezónních 
pracovníků, a vyslaných pracovníků a 
malých a středních podniků a 
mikropodniků s cílem chránit 
spravedlivou hospodářskou soutěž na
evropském vnitřním trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 57
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zaznamenává a důrazně podporuje 
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 z oblasti 
působnosti, jednotlivá ustanovení, delší 
přechodná období nebo méně přísné 

9. zaznamenává a podporuje zaměření na 
mikropodniky v posíleném testu malých a 
středních podniků (viz COM(2011)0803), 
s jehož pomocí budou systematicky 
posouzeny všechny dostupné možnosti;
výslovně poukazuje na to, test malých a 
středních podniků není prováděn v 
případě předpisů o ochraně pracovníků, 
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režimy. zejména pak předpisů o ochraně zdraví a 
bezpečnosti pracovníků, a rovněž v 
sociální oblasti;

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zaznamenává a důrazně podporuje 
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 z oblasti 
působnosti, jednotlivá ustanovení, delší 
přechodná období nebo méně přísné 
režimy.

9. zaznamenává, že oblast mikropodniků 
byla zahrnuta do testu malých a středních 
podniků (viz COM(2011)0803), s jehož 
pomocí budou systematicky posouzena
jednotlivá ustanovení, delší přechodná 
období nebo méně přísné režimy; je 
přesvědčen, že test malých a středních 
podniků by měl v každém případě zaručit 
náležitý soulad evropských předpisů 
v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. 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; je 
třeba zabránit administrativním a 
byrokratickým překážkám; všechny 
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iniciativy EU musí být v souladu se 
zásadou subsidiarity a měly by přinášet 
jednoznačnou přidanou hodnotu;

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Anthea McIntyre

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že zavedení univerzálního 
přístupu k právním předpisům v oblasti 
zaměstnanosti a v sociální oblasti může 
zvýšit riziko jejich nedodržování v 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. 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 
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model;

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. zdůrazňuje, že přístup podle zásady 
„dodržuj nebo vysvětli“ (comply or 
explain) podobně jako ustanovení v 
oblasti správy a řízení společností je ve 
vztahu k administrativní zátěži 
nepřiměřený; členské státy by měly mít 
možnost uplatňovat na vnitrostátní úrovni 
přísnější normy, které překračují rámec 
minimálních norem schválených na 
úrovni EU;

Or. en


