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NÁVRHY

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

1. zdôrazňuje, že MSP poskytujú približne 90 miliónov pracovných miest v EÚ, pričom 
30 % z nich pripadá na mikropodniky, a že 85 % všetkých nových pracovných miest 
v období 2002 – 2012 vytvorili MSP, najmä nové podniky1;

2. poznamenáva, že rizikový kapitál využíva len 7 % európskych MSP a že 60 % podnikov 
tvrdí, že rizikový kapitál sa ich netýka; konštatuje zároveň, že ďalších 22 % podnikov má 
zdržanlivý postoj, pokiaľ ide o obchodovanie s fondmi rizikového kapitálu2;

3. konštatuje, že prístup k financovaniu má zásadný význam, pokiaľ ide o financovanie 
obchodných investícií, napĺňanie potenciálu rastu podnikov a uľahčenie zakladania 
nových podnikov, čo prispieva k budúcemu rastu a tvorbe pracovných miest;

4. víta podporu MSP a mikropodnikov prostredníctvom iniciatív, ako sú program EÚ 
v oblasti sociálnej zmeny a inovácie (PSCI), program pre konkurencieschopnosť podnikov 
a MSP (COSME) a Horizont 2020, ktoré ponúkajú zamestnancom MSP a mikropodnikov 
príležitosti na rozvoj ich zručností a znalostí;

5. zdôrazňuje, že aj napriek úspešným iniciatívam EÚ, medzi ktoré patrí smernica o boji 
proti oneskoreným platbám, existujú vážne prekážky brániace zakladaniu a rozvoju MSP, 
napr. obmedzený prístup k financovaniu a náklady na toto financovanie, čo môže 
ovplyvňovať schopnosť MSP vytvárať pracovné miesta a udržať si svojich zamestnancov;

6. berie na vedomie výhody nových foriem financovania založených na inovačných 
programoch a mimobankových schémach, ako sú napr. pôžičky medzi partnermi, 
mikropôžičky, dlhopisy MSP a fakturačné produkty;

7. poznamenáva, že nedostatok znalostí a informácií môže mať nepriaznivý vplyv 
na získanie úverového aj kapitálového financovania MSP, čo môže viesť k tomu, že sa 
potenciálne životaschopným podnikom zamietne financovanie, v dôsledku čoho sa 
zabrzdí rozvoj a tvorba životaschopných MSP a mikropodnikov;

8. víta test MSP3, ktorý zabezpečuje, aby nové opatrenia nekládli na MSP neprimerané 
zaťaženie;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zohľadnili silné sociálne a ekonomické argumenty 
v prospech využívania iniciatív EÚ, ktoré umožňujú zabezpečiť, aby vlastníci 
potenciálnych a existujúcich MSP nadobudli zručnosti, nástroje a znalosti nevyhnutné 
na úspešné finančné hospodárenie.

                                               
1 Európska komisia, Výkonnosť a politiky členských štátov v oblasti konkurencieschopnosti: posilnenie 
konkurencieschopnosti, 2011.
2 ECB a Európska komisia, prieskumy o prístupe MSP k financovaniu, 2009 – 2011.
3 COM(2011)0803.


