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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. je presvedčený, že jednotný trh možno a mal by sa opätovne naštartovať, aby priniesol 
väčší rast a viac a lepších pracovných príležitostí pre podniky, pracovníkov 
a spotrebiteľov v Európe;

2. domnieva sa, že malé a stredné podniky (MSP) sú základom európskeho hospodárstva 
a hlavnou hnacou silou tvorby pracovných miest, zamestnanosti, hospodárskeho rastu 
a sociálnej súdržnosti v Európe; zdôrazňuje, že treba vyvinúť väčšie úsilie o zlepšenie 
prístupu MSP k jednotnému trhu a účasti na ňom vrátane odstránenia všetkých prekážok 
rozvoja elektronického obchodu, ako sú vymedzené v digitálnej agende na rok 2010;

3. zdôrazňuje, že v časoch hospodárskeho poklesu je jedným z najzávažnejším problémov 
pre MSP prístup k finančným prostriedkom; dôrazne podporuje návrh akčného plánu 
na zlepšenie prístupu MSP ku kapitálovým trhom;

4. zdôrazňuje, že sa ešte neuplatňuje zásada „najprv myslieť v malom“, aby sa tak odstránili 
prekážky obmedzujúce činnosť MSP; požaduje urýchlené hodnotenie iniciatívy „Small 
Bussiness Act“ s cieľom zosúladiť ju so stratégiou Európa 2020;

5. dôrazne podporuje snahy o uskutočnenie rokovaní o medzinárodnom obchode; v tejto 
súvislosti opakuje, že je dôležité zahrnúť sociálne normy do všetkých obchodných dohôd 
uzavretých medzi EÚ a tretími krajinami;

6. víta revíziu smerníc o účtovných štandardoch s cieľom ďalej zjednodušiť povinnosti 
finančného informovania a znížiť administratívnu záťaž, najmä tú, ktorá sa kladie 
na MSP;

7. opakuje, že treba vytvoriť regulačné prostredie, ktoré bude priaznivejšie pre MSP, a to 
dôsledným posúdením vplyvu akýchkoľvek nových regulačných alebo legislatívnych 
opatrení na MSP;

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa lepšie využívalo verejné obstarávanie na podporu 
zamestnanosti, sociálneho pokroku a inovácií; naliehavo vyzýva Komisiu, aby podnikla 
iniciatívy s cieľom poskytnúť a zjednodušiť prístup MSP k verejnému obstarávaniu.


