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Pozměňovací návrh 1
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že v čl. 137 odst. 2 
písm. b) Smlouvy o ES se uvádí, že ve 
směrnicích přijímaných v oblasti sociální 
ochrany a ochrany pracovníků se Rada 
„zdrží ukládání správních, finančních 
a právních omezení bránících zakládání 
a rozvoji malých a středních podniků“,

I. vzhledem k tomu, že v čl. 137 odst. 2 
písm. b) Smlouvy o ES, jenž odpovídá 
článku 153 Lisabonské smlouvy, se uvádí, 
že ve směrnicích přijímaných v oblasti 
sociální ochrany a ochrany pracovníků se 
Rada „zdrží ukládání správních, finančních 
a právních omezení bránících zakládání 
a rozvoji malých a středních podniků“,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že v čl. 137 odst. 2 
písm. b) Smlouvy o ES se uvádí, že ve 
směrnicích přijímaných v oblasti sociální 
ochrany a ochrany pracovníků se Rada 
„zdrží ukládání správních, finančních 
a právních omezení bránících zakládání 
a rozvoji malých a středních podniků“,

I. vzhledem k tomu, že v čl. 153 odst. 1 
písm. b) Smlouvy o fungování Evropské 
unie se uvádí, že ve směrnicích 
přijímaných v oblasti sociální ochrany 
a ochrany pracovníků se Rada „zdrží 
ukládání správních, finančních a právních 
omezení bránících zakládání a rozvoji 
malých a středních podniků“,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že je třeba, aby EU 
zvýšila svou konkurenceschopnost 
a podpořila potenciální růst tím, že bude 
prosazovat sociálně tržní hospodářství, 
aktivně podporovat inovace, investice, 
odborné vzdělávání, celoživotní učení, 
předávání znalostí a dovedností a vytváření 
pracovních příležitostí v nových oblastech,

K. vzhledem k tomu, že je třeba, aby EU 
zvýšila svou konkurenceschopnost 
a podpořila potenciální růst tím, že bude 
prosazovat sociálně tržní hospodářství, 
aktivně podporovat inovace, investice, 
odborné vzdělávání, celoživotní učení, 
předávání znalostí a dovedností a vytváření 
pracovních příležitostí v nových oblastech, 
především v novém udržitelném 
hospodářství,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá iniciativu Komise, jež je zaměřena 
na rozvíjení zásady „zelenou malým 
a středním podnikům“, a doprovodné 
návrhy, jejichž cílem je co nejvíce snížit 
regulační zátěž malých a středních podniků 
a mikropodniků;

1. vítá iniciativu Komise, jež je zaměřena 
na rozvíjení zásady „zelenou malým 
a středním podnikům“, a doprovodné 
návrhy, jejichž cílem je co nejvíce snížit 
regulační zátěž malých a středních podniků 
a mikropodniků; což by mělo zahrnovat 
také doprovodné návrhy zajišťující 
základní práva a sociální ochranu 
pracovníků malých a středních podniků, 
včetně sezónních a vyslaných pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. opakuje, že malé a střední podniky mají 
pro evropské hospodářství zásadní význam 
a podporují sociální stabilitu a že jsou 
klíčové pro dosažení udržitelného růstu, 
vznik důstojných pracovních příležitostí 
a příležitostí absolvovat odbornou 
přípravu; dále připomíná, že malé 
a střední podniky zajišťují nezbytné 
ukotvení produkce v místě, a pomáhají tak 
bránit offshoringu, který způsobuje 
problémy spojené s nezaměstnaností 
a přispívá k sociálnímu dumpingu;

2. opakuje, že malé a střední podniky mají 
pro evropské hospodářství zásadní význam 
a podporují sociální stabilitu a že jsou 
klíčové pro dosažení udržitelného růstu, 
vznik pracovních příležitostí a příležitostí 
absolvovat odbornou přípravu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. opakuje, že malé a střední podniky mají 
pro evropské hospodářství zásadní význam 
a podporují sociální stabilitu a že jsou 
klíčové pro dosažení udržitelného růstu, 
vznik důstojných pracovních příležitostí 
a příležitostí absolvovat odbornou 
přípravu; dále připomíná, že malé a střední 
podniky zajišťují nezbytné ukotvení 
produkce v místě, a pomáhají tak bránit 
offshoringu, který způsobuje problémy 
spojené s nezaměstnaností a přispívá 
k sociálnímu dumpingu;

2. opakuje, že malé a střední podniky mají 
pro evropské hospodářství zásadní význam 
a podporují sociální stabilitu a že jsou 
klíčové pro dosažení udržitelného růstu, 
vznik pracovních příležitostí a příležitostí 
absolvovat odbornou přípravu; dále 
připomíná, že malé a střední podniky 
zajišťují nezbytné ukotvení produkce 
v místě;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Phil Bennion
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. opakuje, že malé a střední podniky mají 
pro evropské hospodářství zásadní význam 
a podporují sociální stabilitu a že jsou 
klíčové pro dosažení udržitelného růstu, 
vznik důstojných pracovních příležitostí 
a příležitostí absolvovat odbornou 
přípravu; dále připomíná, že malé a střední 
podniky zajišťují nezbytné ukotvení 
produkce v místě, a pomáhají tak bránit 
offshoringu, který způsobuje problémy 
spojené s nezaměstnaností a přispívá 
k sociálnímu dumpingu;

2. opakuje, že malé a střední podniky mají 
pro evropské hospodářství zásadní význam 
a podporují sociální stabilitu a že jsou 
klíčové pro dosažení udržitelného růstu, 
vznik důstojných pracovních příležitostí 
a příležitostí absolvovat odbornou 
přípravu; dále připomíná, že malé a střední 
podniky zajišťují v rámci EU nezbytné 
ukotvení produkce v místě, čímž zmírňují 
negativní dopady globalizace, jako je 
offshoring a nezaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. doporučuje členským státům, aby 
usilovaly o vytvoření právního prostředí, 
které umožní malým a středním podnikům 
určitou flexibilitu v zaměstnávání, aniž 
dojde k porušení práv sociálního 
zabezpečení;

3. doporučuje členským státům, aby 
usilovaly o vytvoření právního prostředí, 
které umožní malým a středním podnikům 
určitou flexibilitu v zaměstnávání a 
zároveň zaměstnancům zajistí přiměřenou 
ochranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. doporučuje členským státům, aby 3. doporučuje členským státům, aby 
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usilovaly o vytvoření právního prostředí, 
které umožní malým a středním podnikům 
určitou flexibilitu v zaměstnávání, aniž 
dojde k porušení práv sociálního 
zabezpečení;

usilovaly o vytvoření právního prostředí, 
které umožní malým a středním podnikům 
určitou flexibilitu v zaměstnávání, aniž 
dojde k porušení práv sociálního 
zabezpečení a ochrany zaměstnanců 
týkající se bezpečnosti a zdraví při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. lituje, že hospodářské řízení 
neponechalo příliš prostoru pro řešení 
potřeb malých a středních podniků a 
mikropodniků a nereagovalo na 
naléhavou potřebu vytvořit současně i 
skutečné sociální řízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
„test dopadů na malé a střední podniky“ 
uplatňuje v rámci rozhodovacího procesu 
na vnitrostátní úrovni pouze několik 
členských států; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh minimálních požadavků 
pro systematické uplatňování tohoto testu 
na vnitrostátní úrovni;

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
„test dopadů na malé a střední podniky“ 
uplatňuje v rámci rozhodovacího procesu 
na vnitrostátní úrovni pouze několik 
členských států; vyzývá Komisi, aby 
podpořila členské státy v účinném 
uplatňování tohoto testu na vnitrostátní 
úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
„test dopadů na malé a střední podniky“ 
uplatňuje v rámci rozhodovacího procesu 
na vnitrostátní úrovni pouze několik 
členských států; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh minimálních požadavků 
pro systematické uplatňování tohoto testu
na vnitrostátní úrovni;

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
„test dopadů na malé a střední podniky“ 
uplatňuje v rámci rozhodovacího procesu 
na vnitrostátní úrovni pouze několik 
členských států; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh minimálních požadavků 
pro tento test na vnitrostátní úrovni; 
domnívá se však, že u jakéhokoli testu 
musí být zaručeno, že je v patřičném 
souladu s evropskými právními předpisy 
týkajícími se zdraví a bezpečnosti při 
práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Jürgen Creutzmann, Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
„test dopadů na malé a střední podniky“ 
uplatňuje v rámci rozhodovacího procesu 
na vnitrostátní úrovni pouze několik 
členských států; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh minimálních požadavků 
pro systematické uplatňování tohoto testu 
na vnitrostátní úrovni;

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
„test dopadů na malé a střední podniky“ 
uplatňuje v rámci rozhodovacího procesu 
na vnitrostátní úrovni pouze několik 
členských států; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh minimálních požadavků 
pro systematické a důsledné uplatňování 
tohoto testu na vnitrostátní úrovni, včetně 
povinného použití testu v případě, kdy se 
legislativní návrh dotýká malých a 
středních podniků; dále žádá Komisi, aby 
systematicky posoudila dopad politických 
návrhů na konkurenceschopnost malých 
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a středních podniků (tzv. posouzení 
z hlediska konkurenceschopnosti);

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že vhodnějším přístupem 
by mohl být návrh Komise vyloučit 
mikropodniky z působnosti budoucích 
navrhovaných právních předpisů, dokud 
nebude nutné, aby se jich rovněž týkaly; 
požaduje však, aby v zájmu ochrany 
pracovníků byla do stávajících právních 
předpisů v sociální oblasti začleněna 
ochranná doložka;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že vhodnějším přístupem by 
mohl být návrh Komise vyloučit 
mikropodniky z působnosti budoucích 
navrhovaných právních předpisů, dokud 
nebude nutné, aby se jich rovněž týkaly; 
požaduje však, aby v zájmu ochrany 
pracovníků byla do stávajících právních 
předpisů v sociální oblasti začleněna 
ochranná doložka;

5. domnívá se, že vhodnějším přístupem by 
mohl být návrh Komise vyloučit 
mikropodniky z působnosti budoucích 
navrhovaných právních předpisů, dokud 
nebude nutné, aby se jich rovněž týkaly; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Jürgen Creutzmann, Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že vhodnějším přístupem 
by mohl být návrh Komise vyloučit 
mikropodniky z působnosti budoucích 
navrhovaných právních předpisů, dokud 
nebude nutné, aby se jich rovněž týkaly; 
požaduje však, aby v zájmu ochrany 
pracovníků byla do stávajících právních 
předpisů v sociální oblasti začleněna 
ochranná doložka;

5. domnívá se, že jako součást testu 
dopadů na malé a střední podniky by měly 
být zohledněny specifické potřeby 
mikropodniků, bere na vědomí návrh 
Komise vyloučit mikropodniky 
z působnosti budoucích navrhovaných 
právních předpisů, dokud nebude nutné, 
aby se jich rovněž týkaly; je však toho 
názoru, že inteligentní regulace by se 
měla zaměřit na to, aby byla použitelná na 
všechny podniky, a že vyloučení 
mikropodniků z působnosti navrhovaných 
právních podniků by mělo být krajním 
východiskem pouze v případě, kde není 
možné reagovat na jejich specifické 
potřeby vhodnými řešeními a 
zjednodušením režimů;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že vhodnějším přístupem 
by mohl být návrh Komise vyloučit 
mikropodniky z působnosti budoucích 
navrhovaných právních předpisů, dokud 
nebude nutné, aby se jich rovněž týkaly; 
požaduje však, aby v zájmu ochrany 
pracovníků byla do stávajících právních 
předpisů v sociální oblasti začleněna 

5. domnívá se, že návrh Komise vyloučit 
mikropodniky z působnosti budoucích 
navrhovaných právních předpisů, dokud 
nebude nutné, aby se jich rovněž týkaly, 
čímž se obrátí důkazní břemeno, by mohl 
ohrozit práva pracovníků malých a 
středních podniků; požaduje tedy, aby 
v zájmu ochrany pracovníků byla do 
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ochranná doložka; stávajících právních předpisů v sociální 
oblasti začleněna ochranná doložka;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. bere na vědomí, že se Komise ve 
sdělení o malých a středních podnicích1

v případě rozsáhlejšího používání testu 
dopadů na malé a střední podniky 
zaměřila na mikropodniky, 
prostřednictvím tohoto testu jsou 
systematicky posouzeny všechny dostupné 
možnosti, jako je vyloučení z působnosti, 
zvláštní ustanovení, rozšíření ustanovení, 
rozšíření přechodných období či 
zjednodušené režimy;
__________________
1 Zpráva Komise ze dne 23. listopadu 2011 
nazvaná „Snížení regulační zátěže malých 
a středních podniků na minimum, 
přizpůsobení právních předpisů EU 
potřebám mikropodniků“ 
(COM(2011)0803)

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že snížení administrativní 
zátěže malých a středních podniků 
a mikropodniků nesmí vést ke snížení

6. zdůrazňuje, že snížení administrativní 
zátěže malých a středních podniků 
a mikropodniků zajistí přiměřenou 
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ochrany pracovníků, oslabení práv 
pracovníků (zejména v případě 
restrukturalizace) nebo ke snížení
povinností podniků, pokud jde 
o bezpečnost a zdraví při práci;

ochranu pracovníků, co se týče povinností 
podniků, pokud jde o bezpečnost a zdraví 
při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že snížení administrativní 
zátěže malých a středních podniků 
a mikropodniků nesmí vést ke snížení
ochrany pracovníků, oslabení práv 
pracovníků (zejména v případě 
restrukturalizace) nebo ke snížení 
povinností podniků, pokud jde 
o bezpečnost a zdraví při práci;

6. zdůrazňuje, že snížení administrativní 
zátěže malých a středních podniků 
a mikropodniků musí být doplněno 
poskytnutím ochrany pracovníků a 
zachováním práv pracovníků, zejména 
v případě restrukturalizace nebo snížení 
povinností podniků, pokud jde 
o bezpečnost a zdraví při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že bezpečnost a zdraví při 
práci a ochrana pracovníků nesmějí být 
považovány za pravidla způsobující přítěž; 
žádá Komisi, aby zjednodušila nadměrnou 
administrativní zátěž a zároveň aby byla 
stále zajištěna bezpečnost a zdraví při 
práci a bylo zaručeno, že malé a střední 
podniky disponují dostatečnými znalostmi 
a zdroji na správné řízení pracovních 
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podmínek zaměstnanců; součástí takové 
podpory by mohlo být šíření osvědčených 
postupů, školení zaměstnanců, vývoj 
nástrojů a pokynů na posouzení rizik, 
poskytnutí přístupu k cenově dostupným a 
kvalitním službám prevence, nabídka 
finančních podnětů atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. upozorňuje, že snížením administrativní 
zátěže těchto podniků nesmí dojít 
k ohrožení účinného provádění standardů 
Mezinárodní organizace práce a její 
Agendy důstojné práce;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. upozorňuje, že snížením administrativní 
zátěže těchto podniků nesmí dojít 
k ohrožení účinného provádění standardů 
Mezinárodní organizace práce a její 
Agendy důstojné práce;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. upozorňuje, že snížením administrativní 
zátěže těchto podniků nesmí dojít 
k ohrožení účinného provádění standardů 
Mezinárodní organizace práce a její 
Agendy důstojné práce;

7. upozorňuje, že snížením administrativní 
zátěže těchto podniků by se mohlo 
prostřednictvím sdílení osvědčených 
postupů mezi členskými státy rovněž 
zjednodušit účinné provádění standardů 
Mezinárodní organizace práce a její 
Agendy důstojné práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. upozorňuje, že snížením administrativní 
zátěže těchto podniků nesmí dojít 
k ohrožení účinného provádění standardů 
Mezinárodní organizace práce a její 
Agendy důstojné práce;

7. upozorňuje, že snížením administrativní 
zátěže těchto podniků nesmí dojít 
k ohrožení účinného provádění standardů 
Mezinárodní organizace práce a její 
Agendy důstojné práce; zdůrazňuje, že 
evropská sociální značka by je mohla 
podpořit v neustálém úsilí v sociální 
oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Csaba Őry

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. upozorňuje, že snížením administrativní 
zátěže těchto podniků nesmí dojít 
k ohrožení účinného provádění standardů 
Mezinárodní organizace práce a její 
Agendy důstojné práce;

7. upozorňuje, že snížením administrativní 
zátěže těchto podniků nesmí dojít 
k ohrožení účinného provádění standardů 
Mezinárodní organizace práce 
používaných na vnitrostátní úrovni a její 
Agendy důstojné práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. lituje, že ve sdělení Komise o malých a 
středních podnicích a mikropodnicích1

jsou na seznamu možných výjimek 
z právních předpisů velmi významné 
výjimky ohledně ochrany práv 
pracovníků, například návrh směrnice o 
sezónním zaměstnání2, směrnice o 
vysílání pracovníků3 či právní předpisy 
v oblasti zdraví a bezpečnosti na základě 
koncepce „podniků, jejichž činnost 
nepředstavuje riziko“, pro niž není 
uvedená definice;
__________________
1 Zpráva Komise ze dne 23. listopadu 2011 
nazvaná „Snížení regulační zátěže malých 
a středních podniků na minimum, 
přizpůsobení právních předpisů EU 
potřebám mikropodniků“ 
(COM(2011)0803)
2 Návrh směrnice o podmínkách vstupu a 
pobytu státních příslušníků třetích zemí za 
účelem sezónního zaměstnání, 
(COM(2010)0379)
3 Směrnice 96/71/ES o vysílání 
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pracovníků v rámci poskytování služeb, 
Úř. věst. L 347/42

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá návrh Komise na vytvoření speciální 
internetové stránky, na níž bude uvedeno 
deset právních předpisů EU, které malé 
a střední podniky zatěžují nejvíce, 
a vyzývá Komisi, aby neprodleně 
předložila konkrétní návrhy na jejich 
přezkum;

8. bere na vědomí návrh Komise na 
vytvoření speciální internetové stránky, na 
níž bude uvedeno deset právních předpisů 
EU, které malé a střední podniky zatěžují 
nejvíce, a vyzývá Komisi, aby neprodleně 
předložila konkrétní návrhy na jejich 
přezkum; žádá o další podrobnosti 
ohledně způsobu, jakým by byla zátěž 
těchto právních předpisů analyzována;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Jürgen Creutzmann, Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. žádá Komisi, aby provedla posouzení 
stávajících právních předpisů EU 
s ohledem na to, jakou administrativní 
zátěž představují pro malé a střední 
podniky (tzv. kontroly účelnosti), a aby 
podle toho právní předpisy přezkoumala či 
zrušila; dále žádá Komisi, aby 
prozkoumala, do jaké míry by mohla 
použít pravidlo „one in, one out“ 
stanovující, že nemůže být zaveden nový 
právní předpis, který na malé a střední 



AM\904307CS.doc 17/27 PE491.125v01-00

CS

podniky uvaluje náklady, aniž by bylo 
určeno, jaké stávající předpisy s obdobnou 
hodnotou mohou být odstraněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
vnitrostátní organizace malých a středních 
podniků dostávaly v rámci nově vzniklé 
sítě vnitrostátních zmocněnců pro malé 
a střední podniky a setkání malých 
a středních podniků náležité informace 
o iniciativách a návrzích politik EU; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že stejně 
významnou úlohu mají i evropská 
informační střediska, která úspěšně 
poskytují služby odpovídající očekávání 
a potřebám evropských podniků;

9. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
vnitrostátní organizace malých a středních 
podniků dostávaly v rámci nově vzniklé 
sítě vnitrostátních zmocněnců pro malé 
a střední podniky a setkání malých 
a středních podniků náležité informace 
o iniciativách a návrzích politik EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
vnitrostátní organizace malých a středních 
podniků dostávaly v rámci nově vzniklé 
sítě vnitrostátních zmocněnců pro malé 
a střední podniky a setkání malých 
a středních podniků náležité informace 
o iniciativách a návrzích politik EU; v této 

9. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
vnitrostátní organizace malých a středních 
podniků dostávaly v rámci nově vzniklé 
sítě vnitrostátních zmocněnců pro malé 
a střední podniky a setkání malých 
a středních podniků náležité informace 
o iniciativách a návrzích politik EU; v této 
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souvislosti zdůrazňuje, že stejně 
významnou úlohu mají i evropská 
informační střediska, která úspěšně 
poskytují služby odpovídající očekávání 
a potřebám evropských podniků;

souvislosti zdůrazňuje, že stejně 
významnou úlohu mají i evropská 
informační střediska, která úspěšně 
poskytují služby odpovídající očekávání 
a potřebám evropských podniků jednak 
pro přístup k jednotnému trhu, jednak 
k veřejným a soukromým trhům ve třetích 
rozvíjejících se zemích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh, aby bylo v rámci přezkumu 
iniciativy „Small Business Act“ vytvořeno 
fórum, které umožní výměnu osvědčených 
postupů ohledně způsobu, jakým jsou na 
úrovni jednotlivých členských států 
zajištěny právní předpisy vytvářející 
příznivé prostředí pro malé a střední 
podniky, neboť snížení byrokracie je 
z velké části záležitostí vnitrostátní 
úrovně, a vybízí Komisi, aby vyvinula 
větší úsilí a upozorňováním na příklady 
vyzkoušených postupů a srovnávacích 
hodnot přiměla členské státy, aby si více 
uvědomovaly nezbytnost deregulačních 
opatření;

10. vítá návrh, aby bylo v rámci přezkumu 
iniciativy „Small Business Act“ vytvořeno 
fórum, které umožní výměnu osvědčených 
postupů ohledně způsobu, jakým jsou na 
úrovni jednotlivých členských států 
zajištěny právní předpisy vytvářející 
příznivé prostředí pro malé a střední 
podniky, a vybízí Komisi, aby vyvinula 
větší úsilí a upozorňováním na příklady 
vyzkoušených postupů a srovnávacích 
hodnot přiměla členské státy, aby si více 
uvědomovaly nezbytnost deregulačních 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 10



AM\904307CS.doc 19/27 PE491.125v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh, aby bylo v rámci přezkumu 
iniciativy „Small Business Act“ vytvořeno 
fórum, které umožní výměnu osvědčených 
postupů ohledně způsobu, jakým jsou na 
úrovni jednotlivých členských států 
zajištěny právní předpisy vytvářející 
příznivé prostředí pro malé a střední 
podniky, neboť snížení byrokracie je 
z velké části záležitostí vnitrostátní úrovně, 
a vybízí Komisi, aby vyvinula větší úsilí 
a upozorňováním na příklady 
vyzkoušených postupů a srovnávacích 
hodnot přiměla členské státy, aby si více 
uvědomovaly nezbytnost deregulačních 
opatření;

10. vítá návrh, aby bylo v rámci přezkumu 
iniciativy „Small Business Act“ vytvořeno 
fórum, které umožní výměnu osvědčených 
postupů ohledně způsobu, jakým jsou na 
úrovni jednotlivých členských států 
zajištěny právní předpisy vytvářející 
příznivé prostředí pro malé a střední 
podniky, neboť snížení byrokracie je 
z velké části záležitostí vnitrostátní úrovně, 
a vybízí Komisi, aby vyvinula větší úsilí 
a upozorňováním na příklady 
vyzkoušených postupů a srovnávacích 
hodnot přiměla členské státy, aby si více 
uvědomovaly nezbytnost právních 
předpisů přizpůsobených malým a 
středním podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh, aby bylo v rámci přezkumu 
iniciativy „Small Business Act“ vytvořeno 
fórum, které umožní výměnu osvědčených 
postupů ohledně způsobu, jakým jsou na 
úrovni jednotlivých členských států 
zajištěny právní předpisy vytvářející 
příznivé prostředí pro malé a střední 
podniky, neboť snížení byrokracie je 
z velké části záležitostí vnitrostátní úrovně, 
a vybízí Komisi, aby vyvinula větší úsilí 
a upozorňováním na příklady 
vyzkoušených postupů a srovnávacích 
hodnot přiměla členské státy, aby si více 
uvědomovaly nezbytnost deregulačních 
opatření;

10. vítá návrh, aby bylo v rámci přezkumu 
iniciativy „Small Business Act“ vytvořeno 
fórum, které umožní výměnu osvědčených 
postupů ohledně způsobu, jakým jsou na 
úrovni jednotlivých členských států 
zajištěny právní předpisy vytvářející 
příznivé prostředí pro malé a střední 
podniky, neboť snížení byrokracie je 
z velké části záležitostí vnitrostátní úrovně, 
a vybízí Komisi, aby vyvinula větší úsilí 
a upozorňováním na příklady 
vyzkoušených postupů a srovnávacích 
hodnot přiměla členské státy, aby si více 
uvědomovaly nezbytnost deregulačních 
opatření a zároveň zajistily pro pracovníky 
malých a středních podniků základní 
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práva a sociální ochranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Jürgen Creutzmann, Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh, aby bylo v rámci přezkumu 
iniciativy „Small Business Act“ vytvořeno 
fórum, které umožní výměnu osvědčených 
postupů ohledně způsobu, jakým jsou na 
úrovni jednotlivých členských států 
zajištěny právní předpisy vytvářející 
příznivé prostředí pro malé a střední 
podniky, neboť snížení byrokracie je 
z velké části záležitostí vnitrostátní úrovně, 
a vybízí Komisi, aby vyvinula větší úsilí 
a upozorňováním na příklady 
vyzkoušených postupů a srovnávacích 
hodnot přiměla členské státy, aby si více 
uvědomovaly nezbytnost deregulačních 
opatření;

10. vítá návrh, aby bylo v rámci přezkumu 
iniciativy „Small Business Act“ vytvořeno 
fórum, které umožní výměnu osvědčených 
postupů ohledně způsobu, jakým jsou na 
úrovni jednotlivých členských států 
zajištěny právní předpisy vytvářející 
příznivé prostředí pro malé a střední 
podniky, neboť snížení byrokracie je 
z velké části záležitostí vnitrostátní úrovně 
a tzv. gold-plating, zvyšování regulace 
právních předpisů EU ze strany členských 
států, je jedním z hlavních důvodů 
administrativní zátěže; a vybízí dále 
Komisi, aby vyvinula větší úsilí 
a upozorňováním na příklady 
vyzkoušených postupů a srovnávacích 
hodnot přiměla členské státy, aby si více 
uvědomovaly nezbytnost deregulačních 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
malé a střední podniky a mikropodniky ve 

11. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
malé a střední podniky a mikropodniky, 
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vytváření nezávislých zástupných orgánů 
s cílem zajistit větší a účinnější zapojení do 
evropského sociálního dialogu;

aby se zapojily do zástupných orgánů 
s cílem zajistit větší a účinnější zapojení na 
evropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Csaba Őry

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
malé a střední podniky a mikropodniky ve
vytváření nezávislých zástupných orgánů 
s cílem zajistit větší a účinnější zapojení do 
evropského sociálního dialogu;

11. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
ambice malých a středních podniků a 
mikropodniků ohledně vytváření 
nezávislých zástupných orgánů s cílem 
zajistit větší a účinnější zapojení do 
evropského sociálního dialogu;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
malé a střední podniky a mikropodniky ve 
vytváření nezávislých zástupných orgánů 
s cílem zajistit větší a účinnější zapojení do 
evropského sociálního dialogu;

11. vyzývá členské státy, aby pracovaly se 
sociálními partnery, a zajistily tak účinné 
zastoupení malých a středních podniků a 
mikropodniků, a vytvořily větší a účinnější 
zapojení do evropského sociálního dialogu;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Elisabeth Schroedter
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
malé a střední podniky a mikropodniky ve 
vytváření nezávislých zástupných orgánů 
s cílem zajistit větší a účinnější zapojení do 
evropského sociálního dialogu;

11. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
malé a střední podniky a mikropodniky ve 
vytváření nezávislých zástupných orgánů 
s cílem zajistit větší a účinnější zapojení do 
evropského sociálního dialogu na 
regionální, vnitrostátní a evropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Jürgen Creutzmann, Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. domnívá se, že snížení 
administrativní zátěže by mělo být jednou 
z priorit Programu pro 
konkurenceschopnost podniků a malých a 
středních podniků (COSME), zejména je 
toho názoru, že by si EU měla stanovit 
nový ambiciózní cíl ohledně snížení zátěže 
do roku 2020 a že by podle toho měl být 
rozšířen mandát skupiny nezávislých 
zúčastněných stran na vysoké úrovni pro 
oblast administrativní zátěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá členské státy a EU, aby 
podpořily vytvoření a rozšíření evropské 
sociální značky, a umožnily tak důrazné 
zapojení malých a středních podniků do 
podpory většího sociálního sbližování 
v Evropě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá zjednodušení způsobů úhrady, 
které tvoří součást návrhu nařízení 
o společných ustanoveních týkajících se 
strukturálních fondů předloženého Komisí, 
a to vzhledem k významné úloze, kterou 
tyto nástroje mají pro mnohé regiony, 
pokud jde o podporu podnikání 
a dovedností; žádá Komisi, aby sledovala 
situaci ohledně přístupu malých a středních 
podniků k finančním prostředkům 
Společenství, a následně o tom předložila 
Parlamentu zprávu;

12. vítá zjednodušení způsobů úhrady, 
které tvoří součást návrhu nařízení 
o společných ustanoveních týkajících se 
strukturálních fondů předloženého Komisí, 
a to vzhledem k významné úloze, kterou 
tyto nástroje mají pro mnohé regiony, 
pokud jde o podporu podnikání 
a dovedností a zároveň zranitelných osob, 
které jsou znevýhodněny v přístupu na 
tradiční úvěrový trh; žádá Komisi, aby 
sledovala situaci ohledně přístupu malých 
a středních podniků a podniků sociálního 
hospodářství k finančním prostředkům 
Společenství, a následně o tom předložila 
Parlamentu zprávu, u nově začínajících 
podniků budou údaje rozděleny podle 
pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Jürgen Creutzmann, Phil Bennion

Návrh usnesení
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Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. žádá Komisi, aby malým a středním 
podnikům usnadnila přístup ke 
strukturálním fondům, konkrétně tím, že 
zmírní požadavky pro předběžně 
financované projekty, omezí požadavky 
pro spolufinancování, více se zaměří na 
jednotlivé typy malých a středních 
podniků, vyřeší finanční rozdíly mezi 
cykly výzev a podpoří tvorbu možností pro 
financování malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že růst malých a středních 
podniků je vázán na podnikatelské 
schopnosti, a to i v oblasti sociální; 
zdůrazňuje, že zakládání nových podniků 
a samostatná výdělečná činnost vytvářejí 
pracovní příležitosti, v dlouhodobém 
horizontu pomáhají budovat silná 
průmyslová odvětví a odvětví služeb 
a snižují sociální vyloučení; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly 
podnikatelského ducha a dovednosti na 
různých úrovních vzdělávání, a vzdělávaly 
tak podnikatele a zajišťovaly dostatečný 
rozvoj dovedností pro pracovníky malých 
a středních podniků;

13. domnívá se, že růst malých a středních 
podniků je vázán na podnikatelské 
schopnosti, a to i v oblasti sociální; 
zdůrazňuje, že zakládání nových podniků 
a samostatná výdělečná činnost vytvářejí 
pracovní příležitosti, v dlouhodobém 
horizontu pomáhají budovat silná 
průmyslová odvětví a odvětví služeb 
a snižují sociální vyloučení; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly 
podnikatelského ducha a dovednosti na 
různých úrovních vzdělávání, a vzdělávaly 
tak podnikatele a zajišťovaly dostatečný 
rozvoj dovedností pro pracovníky malých 
a středních podniků, do všech vzdělávacích 
a školicích programů by měla být 
začleněna otázka udržitelnosti s cílem 
podporovat kulturu udržitelného rozvoje a 
povědomí o životním prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že všechna opatření na 
podporu malých a středních podniků by se 
měla vztahovat i na osoby samostatně 
výdělečně činné, zejména pokud jde 
o různé formy systémů sociálního 
zabezpečení, poskytovaných dávek v rámci 
těchto systémů a prevenci pracovních 
rizik;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že všechna opatření na 
podporu malých a středních podniků by se 
měla vztahovat i na osoby samostatně 
výdělečně činné, zejména pokud jde 
o různé formy systémů sociálního 
zabezpečení, poskytovaných dávek v rámci 
těchto systémů a prevenci pracovních 
rizik;

15. je přesvědčen, že všechna opatření na 
podporu malých a středních podniků by 
měla být dostupná i pro osoby samostatně 
výdělečně činné; 

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Csaba Őry

Návrh usnesení
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Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že všechna opatření na 
podporu malých a středních podniků by se 
měla vztahovat i na osoby samostatně 
výdělečně činné, zejména pokud jde 
o různé formy systémů sociálního 
zabezpečení, poskytovaných dávek v rámci 
těchto systémů a prevenci pracovních rizik;

15. je přesvědčen, že opatření na podporu 
malých a středních podniků by se měla 
stejným způsobem vztahovat také na osoby 
samostatně výdělečně činné, zejména 
pokud jde o dobrovolný přístup k různým 
formám systémů sociálního zabezpečení, 
poskytovaných dávek v rámci těchto 
systémů a prevenci pracovních rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje, aby byl ve všech 
legislativních návrzích systematicky 
uplatňován článek 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména s ohledem na 
podporu vysoké úrovně zaměstnanosti, 
záruku odpovídající sociální ochrany 
a boj proti sociálnímu vyloučení a cíle 
Unie pro růst a zaměstnanost;

16. požaduje, aby byl ve všech 
legislativních návrzích systematicky 
uplatňován článek 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje, aby byl ve všech 
legislativních návrzích systematicky 

16. připomíná, že ve všech relevantních 
legislativních návrzích by měl být 
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uplatňován článek 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména s ohledem na 
podporu vysoké úrovně zaměstnanosti, 
záruku odpovídající sociální ochrany a boj 
proti sociálnímu vyloučení a cíle Unie pro 
růst a zaměstnanost;

uplatňován článek 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména s ohledem na 
podporu vysoké úrovně zaměstnanosti, 
záruku odpovídající sociální ochrany a boj 
proti sociálnímu vyloučení a cíle Unie pro 
růst a zaměstnanost;

Or. en


