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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Otázka na ústne zodpovedanie O-0000/2012
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Pervenche Berès
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Vec: Aspekty obmedzovania regulačného zaťaženia pre malé a stredné podniky, 
prispôsobenie právnych predpisov EÚ potrebám mikropodnikov

Malé a stredné podniky, ako aj mikropodniky, predstavujú v súčasnosti 99,8 % všetkých 
podnikov v EÚ a poskytujú 87,5 milióna pracovných miest, čo je viac než dve tretiny celkovej 
zamestnanosti v EÚ. Malé a stredné podniky sú zodpovedné aj za veľkú väčšinu novo 
vytvorených pracovných miest, a tým sú hlavnými prispievateľmi k dlhodobému hospodárskemu 
rastu. Malé a stredné podniky, ako aj mikropodniky, však majú v súčasnosti najvyššie náklady pri 
dodržiavaní právnych predpisov, čo má za následok obmedzenie ich rastu a potenciálu tvorby 
pracovných miest.

1. Ako Komisia zaistí, aby znižovanie administratívneho zaťaženia pre malé a stredné podniky, 
ako aj mikropodniky, nemalo za následok menšiu sociálnu ochranu pracovníkov vrátane 
povinností týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a sociálneho zabezpečenia? 
Súhlasí Komisia s tým, že obmedzenie administratívneho zaťaženia týchto podnikov nesmie 
negatívne ovplyvňovať zavádzanie noriem Medzinárodnej organizácie práce a jej program 
dôstojnej práce?

2. Ako chce Komisia podporovať malé a stredné podniky, ako aj mikropodniky, aby vytvárali 
nezávislé zastupiteľské orgány s cieľom zaistiť účinnejšiu účasť na sociálnom dialógu na 
európskej úrovni? Ako bude Komisia podporovať členské štáty pri propagácii takýchto 
zastupiteľských orgánov?

3. Aké opatrenia prijala Komisia s cieľom monitorovať prístup malých a stredných podnikov, ako 
aj mikropodnikov, k finančným prostriedkom Spoločenstva a informovať Parlament o výsledkoch 
takéhoto monitorovania?

4. Súhlasí Komisia s tým, že samostatne zárobkovo činné osoby musia byť zaradené do 
právnych predpisov zameraných na obmedzenie regulačného zaťaženia pre malé a stredné 
podniky? Aké opatrenia plánuje Komisia podniknúť v záujme podpory podnikania, a to aj v 
sociálnej oblasti, a v záujme vzniku nových podnikov?

Predložené:
Postúpené:
Termín na zodpovedanie:


