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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poznamenáva, že MSP sú hlavnou oporou hospodárstva EÚ, pričom sa podieľajú takmer 
na 59 % pridanej hodnoty vyprodukovanej v EÚ; zdôrazňuje, že 23 miliónov MSP 
poskytuje v rámci súkromného sektora EÚ približne 90 miliónov pracovných miest, z 
ktorých 30 % vytvárajú mikropodniky;

2. uznáva, že ak majú členské štáty splniť ciele stratégie Európa 2020, MSP a mikropodniky 
sa musia brať do úvahy;

3. zdôrazňuje, že prekážkami v zakladaní a rozvoji  MSP sú prístup k financovaniu a náklady 
na financovanie, zaťažujúce nariadenia, nepriame náklady na prácu, prístup na vývozné 
trhy a schopnosť rozvíjať ich, priemerné platobné lehoty a nedostatok zručností;

4. víta podporu MSP prostredníctvom iniciatív, ako PSCI, COSME a Horizont 2020; 
zdôrazňuje, že tieto opatrenia nesmú vytvárať ďalšiu byrokraciu, musia preukázať pridanú 
hodnotu EÚ a hodnotu peňazí a musia dopĺňať iniciatívy členských štátov;

5. zdôrazňuje zásadu „najskôr myslieť na malých“; uznáva výhody elektronického obchodu 
pri poskytovaní príležitostí pre MSP na prístup na jednotný trh a znižovanie nákladov;

6. poznamenáva, že rozvoj elektronickej verejnej správy a jednotných kontaktných miest 
zníži rozsah administratívnych postupov a vytvorí nové obchodné príležitosti; 
poznamenáva, že lepší prístup na trhy verejného obstarávania môže pomôcť rozvíjať 
potenciál MSP na vytváranie pracovných miest;

7. poznamenáva, že náklady spojené s dodržiavaním predpisov majú neprimeraný vplyv na 
MSP, a to najmä na mikropodniky;

8. v rámci kontrol vhodnosti požaduje určenie oblastí s nadmerným zaťažením, 
nezrovnalosťami alebo neúčinnými právnymi predpismi v oblasti zamestnanosti, ktoré 
majú nepriaznivý vplyv na MSP; vyzýva Komisiu, aby zvážila pravidlo nahradenia 
jedného právneho predpisu druhým, ktoré umožňuje zachovanie cieľov ustanovení v 
oblasti zdravia, bezpečnosti a rovnocennosti a zabezpečuje zásadu subsidiarity;

9. berie do úvahy a dôrazne podporuje zameranie na mikropodniky v posilnenom teste MSP 
[pozri COM(2011)0803], prostredníctvom ktorého sa systematicky hodnotia všetky 
dostupné možnosti, ako je vylúčenie z rozsahu pôsobnosti, jednotlivé ustanovenia, 
predĺžené prechodné obdobia alebo jednoduchšie režimy.


