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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že malé a střední podniky poskytují asi 90 milionů pracovních míst v EU, 
přičemž 30 % připadá na mikropodniky, a že 85 % všech nových pracovních míst v letech 
2002 a 2012 bylo vytvořeno malými a středními podniky, zejména novými podniky1.

2. konstatuje, že rizikový kapitál využívá pouze 7 % evropských malých a středních podniků
a že 60 % podniků tvrdí, že rizikový kapitál je pro ně nepoužitelný; upozorňuje rovněž, že 
dalších 22 % má zdrženlivý postoj k obchodování s fondy rizikového kapitálu2;

3. konstatuje, že přístup k finančním prostředkům je pro financování investic podniků 
zásadní, neboť zajišťuje, aby mohly podniky dosáhnout svého růstového potenciálu,
a usnadňuje zakládání nových podniků, čímž přispívá k budoucímu růstu a tvorbě 
pracovních míst;

4. vítá podporu pro malé a střední podniky a mikropodniky prostřednictvím iniciativ, jako 
jsou PSCI, COSME a Horizont 2020, které zaměstnancům malých a středních podniků
a mikropodniků poskytují možnost rozvoje jejich dovedností a znalostí;

5. zdůrazňuje, že i přes úspěšné iniciativy EU, jako je směrnice o opožděných platbách,
existují vážné překážky zakládání a rozvoje malých a středních podniků, např. omezený 
přístup k financování a náklady na financování, které mohou mít vliv na schopnost 
malých a středních podniků vytvářet pracovní místa a udržet si své zaměstnance;

6. poukazuje na výhody nových forem financování prostřednictvím inovačních programů
a nebankovních způsobů financování, jako jsou peer-to-peer systémy poskytování půjček, 
mikroúvěry, dluhopisy MSP a fakturační produkty;

7. konstatuje, že nedostatek znalostí a informací může ovlivnit poskytování dluhových
a kapitálových finančních prostředků malým a středním podnikům, a v důsledku toho 
bude potenciálně životaschopným podnikům odmítnuto financování, což zpomalí rozvoj 
nebo vytváření životaschopných malých a středních podniků a mikropodniků;

8. vítá test malých a středních podniků3, který zajišťuje, aby každé nové opatření 
nepředstavovalo pro malé a střední podniky nepřiměřenou zátěž;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily silné sociální a ekonomické argumenty ve 
prospěch využití stávajících iniciativ EU, které umožňují potenciálním a stávajícím 
vlastníkům malých a středních podniků získat odpovídající dovednosti, nástroje a znalosti 
nezbytné pro úspěšné finanční řízení.

                                               
1 Evropská komise: „Výkonnost členských států v oblasti konkurenceschopnosti a souvisejících politik: 
posilování konkurenceschopnosti, vydání z roku 2011“.
2 ECB a Evropská komise, průzkumy „Přístup malých a středních podniků k finančním prostředkům“, 2009–
2011.
3 KOM(2011)0803.
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