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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že malé a střední podniky jsou páteří ekonomiky EU a připadá na ně téměř 
59 % přidané hodnoty vyprodukované v EU; poukazuje na to, že 23 milionů malých a 
středních podniků zajišťuje přibližně 90 milionů pracovních míst v soukromém sektoru 
EU, přičemž 30 % pochází z mikropodniků;

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

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;

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;

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;

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;

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

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;

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.


