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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. je přesvědčen, že obnovení jednotného trhu, který evropským podnikům, pracovníkům 
a spotřebitelům přinese vyšší růst a vytváření lepších pracovních příležitostí je nejen 
možné, ale i žádoucí;

2. domnívá se, že malé a střední podniky (MSP) jsou nezbytným základem evropského 
hospodářství a hlavní hnací silou vytváření pracovních míst, zaměstnanosti, 
hospodářského růstu a sociální soudržnosti v Evropě; zdůrazňuje, že je třeba více usilovat 
o zlepšení přístupu malých a středních podniků na jednotný trh a jejich účasti na něm, 
včetně odstranění všech překážek bránících rozvoji elektronického obchodu, které jsou 
uvedeny v Digitální agendě z roku 2010; 

3. upozorňuje, že jeden z nejzávažnějších problémů pro malé a střední podniky v době 
hospodářské recese je přístup k financím; rozhodně podporuje vypracování návrhu 
akčního plánu, který má zlepšit přístup malých a středních podniků na kapitálové trhy;

4. zdůrazňuje, že zásada „mysli nejdříve v malém“ nebyla doposud uplatňována způsobem, 
kterým by se dosáhlo odstranění překážek, jež brzdí růst malých a středních podniků; žádá 
o urychlené hodnocení iniciativy „Small Business Act“ za účelem uvedení této iniciativy 
do souladu se strategií Evropa 2020;

5. rozhodně podporuje úsilí pokračovat v mezinárodních obchodních jednáních; v tomto 
ohledu připomíná význam zahrnutí sociálních norem do všech obchodních dohod 
uzavřených mezi EU a třetími zeměmi;

6. vítá revizi směrnic o účetnictví usilující o další zjednodušení povinností v oblasti účetního 
výkaznictví a snížení administrativní zátěže, zejména pro MSP; 

7. připomíná, že je nezbytné podniknout účinné kroky k vytvoření příznivějšího právního 
prostředí pro malé a střední podniky tím, že se pečlivě posoudí dopady každého nového 
regulativního či legislativního opatření pro MSP;

8. zdůrazňuje, že je v oblasti veřejných zakázek třeba vytvořit lepší podmínky na podporu 
zaměstnanosti, sociálního pokroku a inovace; naléhavě vyzývá Komisi, aby se zasadila 
o otevření a usnadnění přístupu malých a středních podniků k veřejným zakázkám.


