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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o tom, jak může Evropská unie přispět k vytvoření vstřícného prostředí pro podniky, 
podnikání a startovací podniky v zájmu vytvoření pracovních míst
(2013/2176(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

– s ohledem na činnost skupiny nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro oblast 
administrativní zátěže v rámci Komise,

– s ohledem na zprávu Komise nazvanou „Snížení regulační zátěže malých a středních 
podniků na minimum – přizpůsobení právních předpisů EU potřebám mikropodniků“ 
COM(2011)0803),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Účelnost právních předpisů EU“ 
(COM(2012)0746),

– s ohledem na Akční plán podnikání 2020 vypracovaný Komisí,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Akční plán ke zlepšení přístupu malých 
a středních podniků k financování“ (COM(2011)0870),

– s ohledem na směrnici o postupu proti opožděným platbám (směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/35/ES),

– s ohledem na průzkum, který provedla Rada evropských zaměstnavatelů kovoprůmyslu, 
strojírenského průmyslu a technologií (CEEMET) a jejž nazvala „Flexibilní pracovní 
smlouvy jako reakce na měnící se situaci na trhu a na potřeby zaměstnanců“,1

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a na stanoviska Výboru pro 
průmysl, výzkum a energetiku a Výboru regionální rozvoj (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že založení podniku v Evropě trvá od 13 dnů (Spojené království) po 40 
dnů (Malta);2

B. vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že nepružnost trhu práce má negativní dopad na tvorbu 
pracovních míst;

                                               
1http://www.ceemet.org/en/News/News/CEEMET-Survey-Flexible-employment-contracts-responding-to-
changing-market-circumstances-and-meeting-employee-needs.htm
2 http://data.worldbank.org/indicator/IC.REG.DURS
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C. vzhledem k tomu, že jednotný trh může sehrát klíčovou roli při plnění cílů strategie 
Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti; 

D. vzhledem k tomu, že malé a střední podniky jsou základem hospodářství EU a mají velký 
potenciál pro vytváření pracovních míst;

E. vzhledem k tomu, že 20,7 milionu malých a středních podniků tvoří více než 67 % 
pracovních míst v soukromém sektoru EU, přičemž mikropodniky tvoří 30 %;

Vytváření pracovních míst

1. je znepokojen tím, jaké náklady, složité postupy a lhůty jsou v některých částech Evropy 
spojeny se zakládáním podniku; je přesvědčen, že má-li EU znovu nabýt 
konkurenceschopnosti, musí členské státy usilovat o zjednodušení a urychlení tohoto 
procesu;

2. konstatuje, že celosvětové tendence vytváří pro podniky konkurenční tlak a rovněž 
příležitosti; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské státy zavedly vhodné regulační rámce, 
jež podnikům pomohou vytvářet pracovní místa;

3. domnívá se, že v zájmu vytvoření příznivého prostředí pro vytváření pracovních míst se 
členské státy musí za podpory orgánů EU zabývat následujícími činiteli: dovednosti, 
podnikání, demografie, přístup na trh, finance a trh práce;

Dovednosti

4. domnívá se, že EU se potýká se závažným nedostatkem pracovníků s určitou kvalifikací 
a s nesouladem mezi nabízenými a poptávanými dovednostmi, což brzdí hospodářský 
růst;

5. bere na vědomí tendenci směřující k pracovním místům s vysokými požadavky na 
dovednosti, neboť se očekává, že do roku 2020 bude téměř 90 % vytvořených nebo 
uvolněných pracovních míst vyžadovat střední nebo vysokou kvalifikaci;

6. je znepokojen tím, že evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy nejsou, co se týče 
dovedností, přizpůsobeny potřebám podniků; se znepokojením konstatuje, že podle 
odhadů míra nedostatku kvalifikovaných pracovníků v oblasti informačních 
a komunikačních technologií v EU do roku 2015 vzroste na 384 až 700 tisíc a že 
v nejbližších letech nabídka dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýrství 
a matematiky nepokryje rostoucí požadavky podniků;

Podnikání

7. je znepokojen tím, že počet občanů EU, kteří by se chtěli stát samostatně výdělečně 
činnými, v uplynulých třech letech klesl ze 45 % na 37 % s tím, že téměř polovina se 
obává vyhlášení úpadku a více než 50 % tvrdí, že získat dostatečné informace o tom, jak 
začít podnikat, je obtížné; 

8. vítá Akční plán Komise pro podnikání, který podporuje úsilí členských států o to, aby 
zdravé podniky mohly jednodušeji přežít a aby poctiví podnikatelé získali druhou 
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příležitost;

9. vítá programy, jako je Erasmus pro mladé podnikatele, jejichž cílem je pomoci 
začínajícím podnikatelům získat potřebné dovednosti pro řízení podniku, a věří, že tyto 
programy je nutné dále podporovat, a pomoci tak více podnikatelům rozvíjet a vytvářet 
pracovní místa;

10. domnívá se, že univerzitní programy, jako je birminghamská síť pro dovednosti v oblasti 
podnikání a zaměstnatelnosti (BSEEN) ve Spojeném království, financovaná 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, které podporují podnikání a podnikatelské 
dovednosti tím, že poskytují poradenství, intenzivní podporu začínajícím podnikům 
a podnikatelské inkubátory pro nové podniky, mají klíčový význam pro tvorbu pracovních 
míst v budoucnosti; 

Demografie 

11. je přesvědčen o tom, že členské státy je třeba podněcovat k tomu, aby podporovaly 
setrvávání starších pracovníků na trhu práce, prodloužení pracovního života, rozvíjení 
flexibilních trhů práce a oceňování zkušeností;

Přístup na trh

12. zdůrazňuje, že možnosti nabízené jednotným trhem je nutné využít k oživení evropských 
hospodářství, a to otevřením hranic a vytvořením nových obchodních příležitostí;

Finance

13. domnívá se, že nové formy financování prostřednictvím inovativních programů 
a nebankovních způsobů financování, jako jsou systémy vzájemných půjček (peer to 
peer), mikroúvěry a další nástroje, jsou skutečným přínosem a mohou začínajícím 
podnikům poskytnout klíčové investice do růstu a vytváření pracovních míst;

14. vítá iniciativy, jejichž cílem je usnadnit podnikům přístup k podpoře EU skrze jednotný 
portál s informacemi o strukturálních fondech, včetně Evropského sociálního fondu; 
domnívá se, že je třeba se více zasadit o šíření informací stávajícím i potenciálním 
podnikatelům, a to skrze „jediná kontaktní místa“;

Trh práce

15. je pevně přesvědčen o tom, že podniky mohou vytvářet pracovní místa, pouze jsou-li 
k tomu vhodné podmínky, k nimž patří dostupnost kvalifikované pracovní síly, možnost 
flexibilních smluvních ujednání a minimální administrativní zátěž;

16. domnívá se, že členské státy musí lépe reagovat na potřeby trhu práce, především tím, že 
budou podporovat učení založené na pracovní činnosti a učňovskou přípravu;
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Malé a střední podniky a mikropodniky

17. domnívá se, že malé a střední podniky patří k nejvíce inovativním podnikům v EU a že 
hrají klíčovou roli při nalézání práce;

18. zdůrazňuje zásadu „zelenou malým a středním podnikům“; uznává přínos elektronického 
obchodu v tom, že malým a středním podnikům zajišťuje nové příležitosti v oblasti 
přístupu na jednotný trh, snižování nákladů a konkurence v celosvětovém měřítku;

19. konstatuje, že k hlavním překážkám, na něž naráží začínající podniky a které brzdí rozvoj 
rychle rostoucích malých a středních podniků, patří přístup k finančním prostředkům, 
náklady na financování, zatěžující regulace, nepřímé mzdové náklady, přístup k vývozním 
trhům, průměrné platební lhůty a nedostatek pracovníků s určitou kvalifikací;

20. vítá zavedení testu malých a středních podniků; domnívá se, že je nutné zavést zmírňující 
opatření, jako např. prodloužení doby provádění a snížení počtu kontrol nebo usnadnění 
administrativních úkonů, aniž by současně vznikl dvoustupňový trh práce;

21. vítá iniciativy, jako je projekt CREATE, který se zaměřuje na překážky stojící v cestě 
růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve venkovských oblastech;

22. domnívá se, že je nutné podněcovat členské státy ke sdílení osvědčených postupů 
v uplatňování inovativních opatření zaměřených na omezení byrokracie a administrativní 
zátěže, především u malých a středních podniků a mikropodniků;

Lepší regulace

23. zdůrazňuje nutnost účinné regulace, kterou lze jednoduše provádět a jež může 
podnikatelům pomoci vykonávat činnost v mezích právního státu a využívat příležitostí 
a ochrany, již nabízí právní předpisy v oblasti zaměstnanosti, zdraví a bezpečnosti;

24. vítá skutečnost, že Komise vydala přezkum „prvních deseti“ nejvíce zatěžujících právních 
předpisů ve vztahu k malým a středním podnikům; domnívá se, že je nutné zajistit, aby 
EU v procesu tvorby politik zohledňovala specifické potřeby podniků, především těch 
malých a středních a mikropodniků;

25. vítá novou strategii v oblasti zdraví a bezpečnosti; doufá, že se tato strategie zaměří na 
zjednodušení, prevenci a lepší provádění stávajících právních předpisů, nikoli na zavádění 
další regulace;

26. konstatuje, že z konzultací o prvních deseti nejvíce zatěžujících právních předpisech 
vzešel například podnět, že směrnice o pracovní době je složitá a nepružná a v mnoha 
případech malé a střední podniky nutí k využívání nákladné specializované právní 
pomoci; vyzývá Komisi, aby neprodleně předložila podrobné posouzení dopadů;

27. konstatuje, že bylo rovněž zjištěno, že směrnice o pracovnících na dobu určitou 
najímaných prostřednictvím agentur omezuje možnosti přeshraniční činnosti podniků, 
neboť vytváří administrativní zátěž a klade neúměrné požadavky;

Doporučení
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28. vyzývá Komisi a členské státy, aby rychle a rázně usilovaly o snížení regulační zátěže 
malých a středních podniků a současně zajistily, že veškerá navrhovaná řešení budou 
založena na důkazech;

29. vyzývá poslance EP, aby ke kontrole nákladů na návrhy politik v plné míře využívali 
činnosti Ředitelství pro posuzování dopadů a evropskou přidanou hodnotu;

30. vyzývá Komisi, aby se zabývala negativními dopady hromadění právních předpisů na 
podniky, především z hlediska nedostatku znalostí a celkového vnímání právních předpisů 
EU, a to zejména u právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, zdraví a bezpečnosti;

31. vyzývá Komisi, aby v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) 
zajistila, že veškeré právní předpisy plní svůj účel, a aby určila, ve kterých oblastech se 
vyskytuje nadměrná zátěž, nesrovnalosti nebo neúčinná opatření, především v oblasti 
zaměstnanosti a sociálních věcí;

32. vyzývá členské státy, aby podporovaly samostatnou výdělečnou činnost, obzvláště mezi 
mladými lidmi, vytvořením prostředí podporujícího růst podniků a vytváření nových 
pracovních míst;

33. vyzývá Komisi a spolutvůrce právních předpisů, aby zvážili, jaký dopad mohou 
v budoucnosti mít příliš zatěžující požadavky navrhovaného nařízení o ochraně údajů na 
tvorbu pracovních míst a na podniky, zejména ty malé a střední, a jak mohou ovlivnit 
jejich schopnost udržet pracovní místa a vytvářet je;

34. vyzývá Komisi a spolutvůrce právních předpisů, aby v souvislosti se směrnicí o vysílání 
pracovníků zajistili, že veškerá přijatá opatření budou přiměřená a že se sníží zátěž 
podniků, které chtějí využít volného pohybu služeb;

35. vyzývá EU, aby ve spolupráci s členskými státy a vysokými školami umožnila 
koordinovaným a maximálním možným způsobem využívat zdroje financování EU, jako 
je Evropský sociální fond, Evropský fond pro regionální rozvoj a program Horizont 2020, 
s cílem podporovat podnikatelskou kulturu zejména mezi mladými lidmi;

36. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V současnosti je největší sociální výzvou Evropy nezaměstnanost. V červenci 2013 byla míra 
nezaměstnanosti v EU 11 % a v řadě členských států přesáhla 20 %. Strategie Evropa 2020 si 
stanovila cíl dosáhnout do roku 2020 75% aktivní zaměstnanosti, a chceme-li mít reálnou 
šanci na splnění tohoto cíle, musíme se zaměřit na to, jak může Evropa zajistit vhodné 
prostředí pro vytváření nových pracovních míst.

Mimo to musíme mít na paměti základní zásadu, že pracovní místa tvoří podniky, zejména ty 
malé a střední a mikropodniky, podnikatelé a inovátoři, nikoli plány EU pro růst. Malé 
a střední podniky a mikropodniky v současné době zajišťují v soukromém sektoru EU 90 
milionů pracovních míst. Mají obrovský potenciál pro vytváření pracovních míst, růst 
a inovace. Celkem 85 % veškerých nových pracovních míst za uplynulých deset let bylo 
vytvořeno malými a středními podniky, a tudíž je nutné zajistit, aby potřeby malých 
a středních podniků byly ústředním bodem tvorby politik.

EU a zejména její členské státy hrají klíčovou úlohu v podpoře podniků, kterou mohou zajistit 
zlepšením přístupu k finančním prostředkům, vybízením k podnikání a především hledáním 
nových způsobů vytváření vhodného regulačního prostředí. 

Podniky mohou vytvářet pracovní místa a více zaměstnávat, pouze pokud jim to umožní trh, 
pokud mohou spoléhat na kvalifikovanou pracovní sílu, pokud se trhy práce vyznačují 
dostatečnou flexibilitou, pokud mzdové náklady neohrožují produktivitu, pokud je práce 
atraktivní díky systémům sociálního zabezpečení a pokud je právní úprava přiměřená 
a vychází z ověřených skutečností.

Je nutné se zabývat některými závažnými problémy a tato zpráva bere na vědomí široké 
spektrum politických názorů na toto téma a současně se snaží řešit řadu otázek, včetně toho, 
jak EU a členské státy mohou zlepšit přístup k financování, podpořit podnikání a zajistit lepší 
právní úpravu.

Byla zdůrazněna řada klíčových bodů, v první řadě nutnost zajistit, aby podniky, a zejména ty 
malé a střední a mikropodniky, měly znalosti a know-how v oblasti přístupu k podpoře EU, 
například prostřednictvím jednotných kontaktních míst a webových portálů. 

Za druhé, vzhledem k tomu, že počet občanů EU, kteří by se chtěli stát samostatně výdělečně 
činnými, v uplynulých třech letech klesl ze 45 % na 37 %, je důležité od útlého věku až po 
vysokou školu podporovat podnikatelského ducha a vynakládat veškeré úsilí na to, aby zdravé 
podniky mohly jednodušeji přežít a aby poctiví podnikatelé získali druhou příležitost. 

Zpráva zejména vítá inovační iniciativy na pomoc podnikatelům, mimo jiné program 
CREATE, Erasmus pro mladé podnikatele a podnikatelskou strategii 2020. 

Zpráva za třetí zdůrazňuje, že kvůli rostoucí mezinárodní konkurenci se stále kvalifikovanější 
pracovní silou se EU potýká s vážným nedostatkem pracovníků s určitou kvalifikací 
a s nesouladem mezi nabízenými a poptávanými dovednostmi, což brzdí hospodářský růst. 
Lze pozorovat jednoznačný trend směřující k pracovním místům s vysokými požadavky na 
dovednosti. Očekává se, že do roku 2020 bude naprostá většina vytvořených nebo uvolněných 
pracovních míst vyžadovat střední nebo vysokou kvalifikaci. 
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Navíc podle odhadů dosáhne do roku 2015 míra nedostatku kvalifikovaných pracovníků 
v oblasti informačních a komunikačních technologií v EU 384 až 700 tisíc. Nabídka 
dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýrství a matematiky nepokryje rostoucí 
požadavky společností.

Klíčové je vytvořit vhodné regulační prostředí odstraněním zbytečných překážek, kvůli nimž 
podnikům vznikají neúměrné náklady a které snižují jejich schopnost růst, vytvářet pracovní 
místa a čelit celosvětové konkurenci. 

Zpráva upozorňuje na řadu iniciativ, například na zásadu „zelenou malým a středním 
podnikům“, test malých a středních podniků, program REFIT, „prvních deset“ nejvíce 
zatěžujících právních předpisů určených Komisí (v jejichž rámci byly směrnice o pracovní 
době a o pracovnících na dobu určitou najímaných prostřednictvím agentur označeny za příliš 
složité nebo kladoucí nepřiměřené požadavky na malé a střední podniky), které všechny 
pomáhají zajistit, aby právní předpisy plnily svůj účel. 

Je povinností zákonodárců zajistit, aby veškeré předkládané právní předpisy nebo jejich 
návrhy podporovaly vytváření pracovních míst a nekladly na podniky nepřiměřenou nebo 
neuváženou zátěž.


