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Usnesení Evropského parlamentu o aspektech zaměstnanosti spojených se snížením 
regulační zátěže malých a středních podniků na minimum a přizpůsobením právních 
předpisů EU potřebám mikropodniků

Evropský parlament,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 23. listopadu 2011 nazvanou „Snížení regulační 
zátěže malých a středních podniků na minimum – přizpůsobení právních předpisů EU 
potřebám mikropodniků“ (COM(2011)0803),

– 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 sdělení Komise ze dne 23. února 2011 o přezkumu iniciativy „Small 
Business Act“ pro Evropu (COM(2011)0078) a na své usnesení na toto téma ze dne 
12. května 2011,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o jednotném trhu pro podniky a růst,

– s ohledem na své usnesení ze dne 30. listopadu 2006 na téma „Plnění Lisabonského 
programu Společenství: politika malých a středních podniků pro růst a zaměstnanost“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. září 2010 o rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních 
příležitostí v novém udržitelném hospodářství,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. listopadu 2010 nazvané „Agenda pro nové 
dovednosti a pracovní místa: evropský příspěvek k plné zaměstnanosti“ 
(COM(2010)0682) a na své usnesení na toto téma ze dne 4. října 2011,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), zejména na článek 9 této 
smlouvy,

– s ohledem na otázku ze dne 26. dubna 2012 určenou Komisi a týkající se aspektů 
zaměstnanosti spojených se snížením regulační zátěže malých a středních podniků na 
minimum a přizpůsobením právních předpisů EU potřebám mikropodniků (O-
000000/2012 – B7-0000/2012),

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v EU sídlí téměř 20,8 milionu malých a středních podniků, což se 
rovná 99,8 % všech podniků, a vzhledem k tomu, že v případě 19,2 milionu těchto malých 
a středních podniků se jedná o mikropodniky s méně než desíti zaměstnanci,

B. vzhledem k tomu, že v roce 2010 zajišťovaly malé a střední podniky celkem 87,5 milionu 
pracovních míst, což odpovídá více než dvěma třetinám veškeré zaměstnanosti 
v soukromém sektoru v EU 27,
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C. vzhledem k tomu, že malé a střední podniky, zejména nové podniky, zajistily velkou 
většinu nových pracovních míst vytvořených v EU a jejich podíl na zajištění nové 
poptávky po pracovních silách v letech 2002–2010 odpovídá 85 %,

D. vzhledem k tomu, že se malé a střední podniky v roce 2010 podílely 58,4 % na celkové 
hrubé přidané hodnotě vytvořené v rámci soukromého podnikání v EU, a jsou tudíž hlavní
hybnou silou dlouhodobého hospodářského růstu EU, udržitelného vytváření kvalitních 
pracovních příležitostí a poskytování možností odborné přípravy,

E. vzhledem k tomu, že míra, do jaké bude EU schopna stavět na růstovém a inovačním 
potenciálu malých a středních podniků, bude rozhodujícím faktorem pro budoucí 
prosperitu EU a zejména pro dosažení cílů strategie EU 2020,

F. vzhledem k tomu, že malé a střední podniky hrají klíčovou úlohu i s ohledem na 
významnou míru, jakou přispívají k inovacím, sociální stabilitě, sociální soudržnosti 
a integraci, a podpora malých a středních podniků proto vytváří příznivé podmínky i pro 
všechny pracovníky, zaručuje živobytí, předchází vylidňování oblastí, posiluje místní 
komunitu a zmírňuje chudobu,

G. vzhledem k tomu, že tyto podniky z velké části a neúměrně nesou tíhu přetrvávajících 
překážek jednotného trhu a nemohou plně využívat výhod spojených s přeshraniční 
činností probíhající v rámci EU a že ke zlepšení jejich přístupu na jednotný trh a jejich 
působení na tomto trhu je třeba vynaložit větší úsilí,

H. vzhledem k tomu, že tyto podniky platí nejvyšší cenu i v případě, kdy se snaží uvést svou 
činnost do souladu s právními předpisy na vnitrostátní úrovni i úrovni EU, a kromě toho 
se musí potýkat s omezeným přístupem ke kapitálu,

I. vzhledem k tomu, že v čl. 137 odst. 2 písm. b) Smlouvy o ES se uvádí, že ve směrnicích 
přijímaných v oblasti sociální ochrany a ochrany pracovníků se Rada „zdrží ukládání 
správních, finančních a právních omezení bránících zakládání a rozvoji malých 
a středních podniků“,

J. vzhledem k tomu, že finanční a hospodářská krize měla na hospodářství EU tvrdý dopad 
a zasáhla mnoho oblastí, a to nejen pokud jde o hospodářský růst, ale také míru 
zaměstnanosti, zejména v případě malých a středních podniků,

K. vzhledem k tomu, že je třeba, aby EU zvýšila svou konkurenceschopnost a podpořila 
potenciální růst tím, že bude prosazovat sociálně tržní hospodářství, aktivně podporovat 
inovace, investice, odborné vzdělávání, celoživotní učení, předávání znalostí a dovedností 
a vytváření pracovních příležitostí v nových oblastech,

1. vítá iniciativu Komise, jež je zaměřena na rozvíjení zásady „zelenou malým a středním 
podnikům“, a doprovodné návrhy, jejichž cílem je co nejvíce snížit regulační zátěž 
malých a středních podniků a mikropodniků;

2. opakuje, že malé a střední podniky mají pro evropské hospodářství zásadní význam 
a podporují sociální stabilitu a že jsou klíčové pro dosažení udržitelného růstu, vznik 
důstojných pracovních příležitostí a příležitostí absolvovat odbornou přípravu; dále 
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připomíná, že malé a střední podniky zajišťují nezbytné ukotvení produkce v místě, 
a pomáhají tak bránit offshoringu, který způsobuje problémy spojené s nezaměstnaností 
a přispívá k sociálnímu dumpingu;

3. doporučuje členským státům, aby usilovaly o vytvoření právního prostředí, které umožní 
malým a středním podnikům určitou flexibilitu v zaměstnávání, aniž dojde k porušení 
práv sociálního zabezpečení;

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že „test dopadů na malé a střední podniky“ uplatňuje 
v rámci rozhodovacího procesu na vnitrostátní úrovni pouze několik členských států;  
vyzývá Komisi, aby předložila návrh minimálních požadavků pro systematické 
uplatňování tohoto testu na vnitrostátní úrovni;

5. domnívá se, že vhodnějším přístupem by mohl být návrh Komise vyloučit mikropodniky 
z působnosti budoucích navrhovaných právních předpisů, dokud nebude nutné, aby se jich 
rovněž týkaly;  požaduje však, aby v zájmu ochrany pracovníků byla do stávajících 
právních předpisů v sociální oblasti začleněna ochranná doložka;

6. zdůrazňuje, že snížení administrativní zátěže malých a středních podniků a mikropodniků 
nesmí vést ke snížení ochrany pracovníků, oslabení práv pracovníků (zejména v případě 
restrukturalizace) nebo ke snížení povinností podniků, pokud jde o bezpečnost a zdraví při 
práci;

7. upozorňuje, že snížením administrativní zátěže těchto podniků nesmí dojít k ohrožení 
účinného provádění standardů Mezinárodní organizace práce a její Agendy důstojné 
práce;

8. vítá návrh Komise na vytvoření speciální internetové stránky, na níž bude uvedeno deset 
právních předpisů EU, které malé a střední podniky zatěžují nejvíce, a vyzývá Komisi, 
aby neprodleně předložila konkrétní návrhy na jejich přezkum;

9. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby vnitrostátní organizace malých a středních podniků 
dostávaly v rámci nově vzniklé sítě vnitrostátních zmocněnců pro malé a střední podniky 
a setkání malých a středních podniků náležité informace o iniciativách a návrzích politik 
EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že stejně významnou úlohu mají i evropská informační 
střediska, která úspěšně poskytují služby odpovídající očekávání a potřebám evropských 
podniků;

10. vítá návrh, aby bylo v rámci přezkumu iniciativy „Small Business Act“ vytvořeno fórum, 
které umožní výměnu osvědčených postupů ohledně způsobu, jakým jsou na úrovni 
jednotlivých členských států zajištěny právní předpisy vytvářející příznivé prostředí pro 
malé a střední podniky, neboť snížení byrokracie je z velké části záležitostí vnitrostátní 
úrovně, a vybízí Komisi, aby vyvinula větší úsilí a upozorňováním na příklady 
vyzkoušených postupů a srovnávacích hodnot přiměla členské státy, aby si více 
uvědomovaly nezbytnost deregulačních opatření;

11. vyzývá členské státy, aby podporovaly malé a střední podniky a mikropodniky ve 
vytváření nezávislých zástupných orgánů s cílem zajistit větší a účinnější zapojení do 
evropského sociálního dialogu;
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12. vítá zjednodušení způsobů úhrady, které tvoří součást návrhu nařízení o společných 
ustanoveních týkajících se strukturálních fondů předloženého Komisí, a to vzhledem 
k významné úloze, kterou tyto nástroje mají pro mnohé regiony, pokud jde o podporu 
podnikání a dovedností; žádá Komisi, aby sledovala situaci ohledně přístupu malých 
a středních podniků k finančním prostředkům Společenství, a následně o tom předložila 
Parlamentu zprávu;

13. domnívá se, že růst malých a středních podniků je vázán na podnikatelské schopnosti, a to 
i v oblasti sociální; zdůrazňuje, že zakládání nových podniků a samostatná výdělečná 
činnost vytvářejí pracovní příležitosti, v dlouhodobém horizontu pomáhají budovat silná 
průmyslová odvětví a odvětví služeb a snižují sociální vyloučení; vyzývá členské státy, 
aby podporovaly podnikatelského ducha a dovednosti na různých úrovních vzdělávání, 
a vzdělávaly tak podnikatele a zajišťovaly dostatečný rozvoj dovedností pro pracovníky 
malých a středních podniků;

14. vyzývá členské státy, aby podporovaly jazykové vzdělávání v rámci celoživotního učení 
(odborné vzdělávání), zejména u zaměstnanců malých a středních podniků 
a mikropodniků, neboť se jedná o prostředek zlepšující přístup těchto podniků na jednotný 
trh a jejich působení na tomto trhu;

15. je přesvědčen, že všechna opatření na podporu malých a středních podniků by se měla 
vztahovat i na osoby samostatně výdělečně činné, zejména pokud jde o různé formy 
systémů sociálního zabezpečení, poskytovaných dávek v rámci těchto systémů a prevenci 
pracovních rizik;

16. požaduje, aby byl ve všech legislativních návrzích systematicky uplatňován článek 9 
Smlouvy o fungování Evropské unie, zejména s ohledem na podporu vysoké úrovně 
zaměstnanosti, záruku odpovídající sociální ochrany a boj proti sociálnímu vyloučení 
a cíle Unie pro růst a zaměstnanost;

17. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a Radě.


