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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Ako môže Európska únia prispievať k vytváraniu priaznivého prostredia pre podniky, 
podnikateľské subjekty a začínajúce podniky na tvorbu nových pracovných miest?
(2013/2176(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020: Stratégia 
na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

– so zreteľom na prácu skupiny na vysokej úrovni (Komisia) nezávislých zainteresovaných 
strán pre oblasť administratívnej záťaže,

– so zreteľom na správu Komisie s názvom Minimalizovanie regulačného zaťaženia pre 
MSP – Prispôsobenie právnych predpisov EÚ potrebám mikropodnikov 
(COM(2011)0803),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Vhodnosť právnych predpisov EÚ 
(COM(2012)0746),

– so zreteľom na Akčný plán Komisie pre podnikanie 2020,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akčný plán na zlepšenie prístupu MSP 
k financovaniu (COM(2011)0870),

– so zreteľom na smernicu o boji proti oneskoreným platbám (smernica 2000/35/ES 
Európskeho parlamentu a Rady),

– so zreteľom na prieskum, ktorý vykonala Rada európskych zamestnávateľov hutníckeho a 
strojárskeho priemyslu a priemyslu založeného na technológiách (CEEMET), s názvom 
„Flexibilné pracovné zmluvy, ktoré reagujú na meniacu sa situáciu na trhu a uspokojujú 
potreby zamestnancov“1,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre 
priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2013),

A. keďže založenie podniku v Európe trvá od 13 dní (UK) do 40 dní (Malta);2

B. keďže sa zistilo, že nepružnosť trhu práce má negatívny vplyv na tvorbu pracovných 
miest;

                                               
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. keďže jednotný trh môže zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov v oblasti 
zamestnanosti stanovených v stratégii Európa 2020; 

D. keďže malé a stredné podniky (MSP) sú chrbtovou kosťou hospodárstva EÚ a majú 
obrovský potenciál na vytváranie pracovných miest;

E. keďže 20,7 mil. MSP predstavuje viac ako 67 % pracovných miest v súkromnom sektore 
v EÚ, pričom 30 % pripadá na mikropodniky;

Tvorba pracovných miest

1. vyjadruje znepokojenie nad nákladmi, zložitosťou a časom, ktoré sú potrebné na založenie 
podniku v niektorých častiach Európy; je presvedčený, že ak má EÚ opäť dosiahnuť 
konkurencieschopnosť, členské štáty sa musia snažiť o zjednodušenie a urýchlenie tohto 
procesu;

2. konštatuje, že globálne trendy vytvorili konkurenčné tlaky, ale aj príležitosti pre podniky; 
zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby členské štáty vytvorili správny regulačný rámec s 
cieľom pomôcť podnikom vytvárať pracovné miesta;

3. domnieva sa, že v záujme vytvorenia priaznivejšieho prostredia na tvorbu pracovných 
miest musia členské štáty s podporou inštitúcií EÚ riešiť tieto faktory: kvalifikácia, 
podnikanie, demografia, prístup na trh, financie a trh práce;

Kvalifikácia

4. domnieva sa, že EÚ čelí vážnemu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a nevhodnému 
rozloženiu kvalifikácií, ktoré brzdia hospodársky rast;

5. berie na vedomie trend smerujúci k vytváraniu vysokokvalifikovaných pracovných miest, 
pričom sa očakáva, že do roku 2020 sa vytvorí alebo uvoľní takmer 90 % pracovných 
miest, ktoré si budú vyžadovať strednú alebo vysokú kvalifikáciu;

6. je znepokojený tým, že vzdelávacie a školiace systémy v Európe nie sú prispôsobené 
kvalifikačným potrebám podnikov; so znepokojením konštatuje, že v roku 2015 
odhadovaný nedostatok kvalifikovaných pracovníkov z oblasti informačných a 
komunikačných technológií (IKT) sa v EÚ zvýši na úroveň medzi 384 000 a 700 000 
pracovníkov a príchod kvalifikovaných pracovníkov v oblasti vedy, technológií, 
strojárstva a matematiky nebude zodpovedať rastúcim požiadavkám podnikov v 
najbližších rokoch;

Podnikanie

7. je znepokojený tým, že počet občanov EÚ, ktorí chcú byť samostatne zárobkovo činní, 
poklesol za posledné 3 roky zo 45 % na 37 %, pričom takmer polovica má strach z úpadku 
a viac než 50 % tvrdí, že je ťažké získať dostatočné informácie o možnosti začať 
podnikať; 

8. víta skutočnosť, že Akčný plán Komisie pre podnikanie podporuje úsilie členských štátov 
o zjednodušenie možností, aby podniky prežili a poctiví podnikatelia dostali druhú šancu;
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9. víta programy, ako je Erasmus pre mladých podnikateľov, ktoré sú zamerané na pomoc 
začínajúcim podnikateľom získať potrebné zručnosti na riadenie podniku, a je 
presvedčený, že tieto programy treba ďalej podporovať s cieľom pomôcť viacerým 
podnikateľom vytvárať pracovné miesta;

10. domnieva sa, že univerzitné programy, ako je Birmingham Skills for Enterprise and 
Employability Network (BSEEN) (Birminghamská sieť kvalifikácií pre podniky 
a zamestnanosť) vo Veľkej Británii, financovaný z EFRR, ktoré podporujú podnikanie a 
podnikateľské zručnosti poskytovaním odborného vedenia, intenzívnej podpory v 
počiatočnej fáze a osobitného prostredia pre nové podniky, majú pre budúce vytváranie 
pracovných miest kľúčový význam;

Demografia 

11. je presvedčený, že členské štáty treba nabádať, aby podporovali udržanie starších 
pracovníkov na trhu práce tým, že budú podporovať predĺženie pracovného života, 
rozvíjať flexibilné trhy práce a oceňovať skúsenosti;

Prístup na trh

12. zdôrazňuje, že treba využiť možnosti, ktoré ponúka jednotný trh, a vliať nový život do 
európskych ekonomík prostredníctvom otvorenia hraníc a tvorby nových obchodných 
príležitostí;

Financie

13. je presvedčený, že nové formy financovania prostredníctvom inovatívnych programov a 
nebankových ciest sú skutočným prínosom, ako sú napr. úvery medzi partnermi, 
mikroúvery a ďalšie nástroje, ktoré môžu poskytnúť dôležité investície pre rast 
začínajúcich podnikov a vytváranie pracovných miest;

14. víta iniciatívy, ktorých cieľom je uľahčiť podnikom prístup k podpore EÚ 
prostredníctvom jednotného portálu, ktorý ponúka informácie o štrukturálnych fondoch 
vrátane Európskeho sociálneho fondu; je presvedčený, že treba urobiť viac pre šírenie 
informácií existujúcim aj potenciálnym podnikateľom prostredníctvom jednotného 
kontaktného miesta;

Trh práce

15. pevne verí, že podniky môžu vytvoriť pracovné miesta iba v prípade, že existujú vhodné 
podmienky vrátane prístupu ku kvalifikovanej pracovnej sile, dostupnosti flexibilných 
zmluvných podmienok a udržania administratívnej záťaže na minime;

16. domnieva sa, že členské štáty musia lepšie reagovať na potreby trhu práce, najmä 
podporou učenia sa prácou a učňovskej prípravy;
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MSP a mikropodniky 

17. je presvedčený, že MSP patria medzi najviac inovatívne podniky v EÚ a zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní práce;

18. zdôrazňuje zásadu „najskôr myslieť na malých“; uznáva výhody elektronického obchodu 
pri poskytovaní príležitostí pre MSP na prístup na jednotný trh, znižovanie nákladov 
a účasť vo svetovej súťaži;

19. konštatuje, že hlavnými prekážkami, ktorým čelia začínajúce podniky a ktoré ovplyvňujú 
rast MSP, sú prístup k financovaniu a náklady na financovanie, zaťažujúca regulácia, 
nepriame náklady na prácu, prístup na vývozné trhy, priemerné platobné lehoty a 
nedostatok kvalifikácie;

20. víta zavedenie tzv. testu MSP; domnieva sa, že treba zaviesť zmierňujúce opatrenia, napr. 
dlhšiu dobu na realizáciu, menej kontrol alebo zjednodušenú administratívu, ale bez 
vytvorenia dvojakého trhu práce;

21. víta iniciatívy, ako je napríklad projekt CREATE, ktoré riešia prekážky rastu 
a konkurencieschopnosti, akým čelia MSP vo vidieckych oblastiach;

22. domnieva sa, že členské štáty treba nabádať, aby si vymieňali osvedčené skúsenosti s 
inovatívnymi spôsobmi pri znižovaní byrokracie, najmä pre MSP a mikropodniky;

Lepšia regulácia

23. zdôrazňuje, že je potrebná účinná regulácia, ktorú možno jednoducho vykonávať, ktorá 
môže pomôcť podnikateľom pôsobiť v rámci právneho štátu a získať výhody z možností 
a ochrany vyplývajúcich z právnych predpisov z oblasti zamestnávania, zdravia a 
bezpečnosti;

24. víta skutočnosť, že Komisia preskúmala predpisy najviac zaťažujúce MSP (Top 10); 
domnieva, že je potrebné zabezpečiť, aby EÚ v procese tvorby politiky brala do úvahy 
špecifické potreby podnikov, najmä MSP a mikropodnikov;

25. víta novú stratégiu v oblasti zdravia a bezpečnosti; dúfa, že sa zameria na zjednodušenie, 
prevenciu a lepšie vykonávanie súčasných právnych predpisov namiesto rozširovania 
regulácie;

26. konštatuje, že jednou z reakcií na závery konzultácií o predpisoch Top 10 je, že smernica 
o pracovnom čase je zložitá a nepružná a v mnohých prípadoch si vyžaduje, že MSP 
potrebujú nákladnú špeciálnu právnu pomoc; vyzýva Komisiu, aby naliehavo predložila 
podrobné posúdenie vplyvu;

27. konštatuje, že smernica o dočasných agentúrnych pracovníkoch sa považuje tiež za 
smernicu, ktorá prekáža podnikom pracovať v zahraničí, pretože vytvára administratívnu 
záťaž a neprimerané požiadavky;

Odporúčania
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28. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby konali rýchlo a ambiciózne s cieľom znížiť regulačné 
zaťaženie MSP a aby zároveň zabezpečili, aby boli všetky navrhované riešenia podložené 
dôkazmi;

29. vyzýva poslancov EP, aby plne využili riaditeľstvo pre hodnotenie vplyvu a európsku 
pridanú hodnotu na účely kontroly nákladov na návrhy politiky;

30. vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala negatívnym vplyvom hromadiacej sa legislatívy na 
podniky, najmä s prihliadnutím na aspekt týkajúci sa nedostatočných vedomostí a 
celkového vnímania právnych predpisov EÚ, predovšetkým predpisov v oblasti 
zamestnanosti, zdravia a bezpečnosti;

31. vyzýva Komisiu, aby v rámci Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) 
zabezpečila, aby všetky právne predpisy slúžili na to, na čo boli určené, a aby zistila 
oblasti, v ktorých dochádza k nadmernej záťaži, nezrovnalostiam alebo neúčinným 
opatreniam, najmä v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí;

32. vyzýva členské štáty, aby podporovali samostatnú zárobkovú činnosť, najmä medzi 
mladými ľuďmi, a to vytvorením prostredia, ktoré bude podporovať podnikateľov a 
vytváranie nových pracovných miest;

33. vyzýva Komisiu a spoluzákonodarcov, aby zvážili vplyv na budúcu tvorbu pracovných 
miest, ktorý môžu mať neprimerane zaťažujúce požiadavky navrhovaného nariadenia o 
ochrane údajov na podniky, najmä na malé a stredné podniky, a ktorý môže potenciálne 
ovplyvniť ich schopnosť udržať a vytvárať pracovné miesta;

34. vyzýva Komisiu a spoluzákonodarcov, aby v rámci smernice o vysielaní pracovníkov 
zabezpečili, aby všetky prijaté opatrenia boli primerané, a aby obmedzili zaťaženie 
podnikov, ktoré chcú využívať výhody plynúce zo slobody poskytovať služby;

35. vyzýva EÚ, aby spolupracovala s členskými štátmi a vysokými školami s cieľom 
koordinovať a plne využívať financovanie zo zdrojov EÚ, ako sú ESF, EFRR a program 
Horizont 2020, a aby tak podporovala podnikateľskú kultúru, najmä medzi mladými 
ľuďmi;

36. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nezamestnanosť je najväčšou sociálnou výzvou, akej v súčasnosti čelí Európa. V júli 2013 
bola miera nezamestnanosti v EÚ ako celku 11 % a vo viacerých členských štátoch bola vyše 
20 %. Stratégia EÚ 2020 stanovila cieľ 75 % obyvateľov v aktívnom pracovnom pomere do 
roku 2020, a ak chceme mať reálnu šancu dosiahnuť tento cieľ, musíme sa zamerať na to, ako 
môže Európa vytvoriť správne prostredie pre tvorbu pracovných miest.

Musíme tiež pamätať na hlavnú zásadu, že pracovné miesta vytvárajú podniky, najmä MSP, 
mikropodniky, podnikatelia a inovátori, a nie plány rastu EÚ. Malé a stredné podniky a 
mikropodniky zabezpečujú v súčasnosti v EÚ 90 miliónov pracovných miest v súkromnom 
sektore. To je miesto s veľkým potenciálom na vytváranie pracovných miest, rastu a inovácií. 
Vzhľadom na to, že 85 % všetkých nových pracovných miest za posledných 10 rokov 
pochádza z MSP, musíme zabezpečiť, aby potreby MSP boli pri tvorbe politiky v centre 
pozornosti.

Európska únia, a najmä členské štáty, zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore podnikov, keď 
zlepšujú prístup k financovaniu, podporujú podnikanie, a čo je najdôležitejšie, hľadajú nové 
spôsoby vytvárania vhodného regulačného prostredia. 

Podniky môžu tvoriť pracovné miesta a zamestnať viac ľudí iba vtedy, ak to trh umožňuje, ak 
sa môžu spoľahnúť na kvalifikovanú pracovnú silu, ak sú trhy práce dostatočne flexibilné, ak 
sú mzdové náklady vrátane miezd v súlade s produktivitou, ak systémy sociálnej ochrany 
robia prácu príťažlivou a ak je regulácia primeraná a založená na dôkazoch.

Existujú niektoré závažné problémy, ktoré treba riešiť, a hoci treba uznať, že na uvedenú 
tému sú rôznorodé politické názory, táto správa sa snaží riešiť množstvo otázok vrátane toho, 
ako môžu EÚ a členské štáty zlepšiť prístup k financovaniu, podporovať podnikanie a 
vytvárať lepšie právne predpisy.

Bolo zdôraznených viacero kľúčových bodov, napr. fakt, že podniky, najmä MSP 
a mikropodniky, musia mať znalosti a know-how o tom, ako sa dostať k podpore EÚ napr. 
prostredníctvom jednotných kontaktných miest alebo webových portálov. 

Po druhé, vzhľadom na to, že počet občanov EÚ, ktorí chcú byť samostatne zárobkovo činní, 
poklesol za posledné 3 roky zo 45 % na 37 %, je dôležité, aby sa podnikateľský duch rozvíjal 
od raného veku až po vysoké školy a aby sa vynaložilo čo najviac úsilia na uľahčenie prežitia 
zdravých podnikov a na poskytnutie druhej šance poctivým podnikateľom. 

Správa osobitne víta inovačné iniciatívy, ktoré pomáhajú podnikateľom, vrátane programov 
CREATE, Erasmus pre mladých podnikateľov a Stratégie pre podniky 2020. 

Po tretie, zdôrazňuje, že rastúca medzinárodná konkurencia, ktorá sa čoraz viac opiera o 
kvalifikovanú pracovnú silu, zanechala EÚ v situácii, keď čelí vážnemu nedostatku 
kvalifikovanej pracovnej sily a nevhodnému rozloženiu kvalifikácií, čo pôsobí ako brzda 
ekonomického rastu. Existuje jednoznačný trend vzniku pracovných miest, ktoré si vyžadujú 
viac zručností. Veľká väčšina pracovných miest, ktoré podľa predpokladov vzniknú alebo sa 
uvoľnia do roku 2020, si bude vyžadovať stredoškolskú alebo vysokoškolskú kvalifikáciu. 
Čo je ešte dôležitejšie, odhaduje sa, že do roku 2015 nedostatok kvalifikovaných pracovníkov 
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v oblasti informačných a komunikačných technológií v EÚ vzrastie na úroveň približne 384 
000 až 700 000 ľudí. Noví pracovníci v oblasti vedy, technológií, strojárstva a matematiky 
nebudú postačovať rastúcemu dopytu firiem.

Tu je najdôležitejšie, aby sa vytvorilo správne právne prostredie odstránením zbytočných 
prekážok, ktoré podnikom spôsobujú neprimerané náklady a obmedzujú ich schopnosť rásť, 
vytvárať pracovné miesta a súťažiť v celosvetovom meradle. 

V správe sa poukazuje na viacero iniciatív vrátane zásady „najskôr myslieť na malých“, testu 
MSP, programu REFIT, preskúmania Komisie Top 10, týkajúceho sa najviac zaťažujúcich 
zákonov (v ktorom boli smernica o pracovnom čase a smernica o dočasných agentúrnych 
pracovníkoch označené za buď príliš zložité, alebo za také, ktoré kladú neprimerané 
požiadavky na MSP), ktoré všetky pomôžu zabezpečiť, aby právne predpisy slúžili na to, na 
čo boli určené. 

Zákonodarcovia majú povinnosť zabezpečiť, aby všetky právne predpisy alebo návrhy, ktoré 
predložia, podporovali tvorbu pracovných miest a nezavádzali neprimeranú alebo neuváženú 
záťaž na podniky.


