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Uznesenie Európskeho parlamentu o aspektoch zamestnanosti v rámci minimalizovania 
regulačného zaťaženia pre MSP a prispôsobenia právnych predpisov EÚ potrebám 
mikropodnikov

Európsky parlament,

– so zreteľom na správu Komisie z 23. novembra 2011 s názvom Minimalizovanie 
regulačného zaťaženia pre MSP – Prispôsobenie právnych predpisov EÚ potrebám 
mikropodnikov (COM(2011)0803),

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

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. februára 2011 s názvom Preskúmanie iniciatívy 
„Small Business Act“ pre Európu (COM(2011)0078) a na svoje uznesenie z 12. mája 
2011 k tomuto oznámeniu,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2011 o jednotnom trhu pre podniky a rast,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 30. novembra 2006 o realizácii Lisabonského programu 
Spoločenstva: Moderná politika MSP pre rast a zamestnanosť,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. septembra 2010 o rozvoji potenciálu zamestnanosti v 
novom udržateľnom hospodárstve,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. novembra 2010 s názvom Program pre nové 
zručnosti a nové pracovné miesta: Európsky príspevok k plnej zamestnanosti 
(COM(2010) 682) a na svoje uznesenie zo 4.10.2011 k tomuto programu,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä na jej článok 9,

– so zreteľom na otázku z 26. apríla 2012 adresovanú Komisii o aspektoch zamestnanosti v 
rámci minimalizovania regulačného zaťaženia pre MSP a prispôsobenia právnych 
predpisov EÚ potrebám mikropodnikov (O-000000/2012 – B7-0000/2012),

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v EÚ má sídlo takmer 20,8 milióna MSP, čo zodpovedá 99,8 % všetkých podnikov, 
a keďže 19,2 miliónov týchto MSP sú mikropodniky s menej než desiatimi 
zamestnancami, 

B. keďže v roku 2010 MSP a mikropodniky poskytovali celkovo 87,5 miliónov pracovných 
miest, čo zodpovedá vyše dvom tretinám celkovej zamestnanosti v súkromnom sektore v 
EÚ 27,

C. keďže MSP, najmä nové podniky, sú zodpovedné za väčšinu nových pracovných miest 
vytvorených v EÚ, ktoré predstavujú 85 % nového dopytu po zamestnaní v rokoch 2002 –
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2010,

D. keďže MSP v roku 2010 prispeli 58,4 % k celkovej hrubej pridanej hodnote vytvorenej 
súkromnými podnikmi v EÚ, čím sa stávajú hlavnou hnacou silou dlhodobého 
hospodárskeho rastu EÚ, ako aj tvorby udržateľných a kvalitných pracovných miest a 
príležitostí na absolvovanie odbornej prípravy,

E. keďže schopnosť EÚ budovať na raste a inovačnom potenciáli MSP bude rozhodujúcim 
aspektom pre budúcu prosperitu EÚ, a najmä pre dosiahnutie cieľov stratégie Európa 
2020,

F. keďže MSP zohrávajú rozhodujúcu úlohu aj z hľadiska ich významného prínosu k 
inováciám, sociálnej stabilite, sociálnej súdržnosti a integrácii, a podporou venovanou 
MSP sa tak vytvára priaznivé prostredie aj pre všetkých pracovníkov, zaručuje sa 
živobytie obyvateľov, predchádza vyľudňovaniu oblastí, posilňuje sa miestne 
spoločenstvo a zmierňuje sa chudoba,

G. keďže tieto firmy z veľkej časti a neúmerne znášajú ťarchu pretrvávajúcich prekážok na 
jednotnom trhu a nemôžu v plnej miere využívať výhody cezhraničnej činnosti na úrovni 
EÚ a keďže je potrebné vyvinúť väčšie úsilie na zlepšenie prístupu MSP na jednotný trh a 
zlepšenie ich pôsobenia na tomto trhu,

H. keďže tieto firmy znášajú aj najvyššie náklady na zosúladenie ich činnosti s právnymi 
predpismi či už na vnútroštátnej úrovni alebo úrovni EÚ a okrem toho musia čeliť 
obmedzeniam pri prístupe ku kapitálu,

I. keďže v článku 137 ods. 2 písm. b) Zmluvy o ES sa ustanovuje, že smernice prijaté v 
oblasti sociálnej ochrany a ochrany pracovníkov „nesmú ukladať také správne, finančné a 
právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju malých a stredných podnikov“;

J. keďže finančná a hospodárska kríza mala tvrdý dosah na hospodárstvo EÚ a zasiahla 
mnoho oblastí, a to nielen z hľadiska hospodárskeho rastu, ale aj pokiaľ ide o mieru 
zamestnanosti, najmä v prípade MSP,

K. keďže EÚ musí posilniť svoju konkurencieschopnosť a potenciálny rast tým, že bude 
presadzovať sociálne trhové hospodárstvo, aktívne podporovať inovácie, investície, 
odborné vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, odovzdávanie znalostí a skúseností a 
tvorbu kvalitných pracovných miest v nových oblastiach,

1. víta iniciatívu Komisie, ktorej zámerom je ďalej rozvíjať zásadu „najskôr myslieť na 
malých“, a sprievodné návrhy zamerané na minimalizovanie regulačných nákladov MSP a 
mikropodnikov;

2. opakuje, že MSP majú pre európske hospodárstvo zásadný význam a podporujú sociálnu 
stabilitu a že sú dôležité pre dosiahnutie udržateľného rastu, tvorby dôstojných 
pracovných miest a príležitostí absolvovať odbornú prípravu; ďalej pripomína, že MSP 
zabezpečujú nevyhnutné zakotvenie výroby na mieste, a pomáhajú tak brániť offshoringu, 
ktorý spôsobuje problémy spojené s nezamestnanosťou a vytvára priestor na sociálny 
dumping;
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3. odporúča, aby sa členské štáty usilovali o vytvorenie takého legislatívneho prostredia, 
ktoré umožní istú flexibilitu zamestnávania v prípade MSP bez toho, aby to ovplyvnilo 
práva na sociálne zabezpečenie;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že iba zopár členských štátov začlenilo tzv. test MSP do 
svojho vnútroštátneho rozhodovacieho procesu; vyzýva Komisiu, aby predložila 
minimálne požiadavky na systematické uplatňovanie testu MSP na vnútroštátnej úrovni;

5. nazdáva sa, že vhodnejším prístupom by mohol byť návrh Komisie vylúčiť mikrosubjekty 
z rozsahu pôsobnosti budúcich navrhovaných právnych predpisov, pokiaľ nebude 
potrebné, aby sa na ne vzťahovali; avšak v záujme ochrany pracovníkov žiada o 
začlenenie ochrannej doložky do súčasných právnych predpisov v sociálnej oblasti;

6. zdôrazňuje, že zníženie administratívnej záťaže MSP a mikropodnikov nesmie viesť k 
oslabeniu ochrany pracovníkov, k obmedzeniu práv pracovníkov, najmä v prípade 
reštrukturalizácie, alebo k zmierneniu povinností firiem, pokiaľ ide o bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci;

7. poukazuje na to, že zníženie administratívnej záťaže týchto firiem nesmie oslabiť účinné 
uplatňovanie noriem Medzinárodnej organizácie práce a jej programu dôstojnej práce;

8. víta návrh Komisie na zriadenie cielenej webovej stránky, na ktorej sa uvedie 10 
legislatívnych aktov EÚ, ktoré kladú na MSP najväčšiu záťaž, a vyzýva Komisiu, aby 
bezodkladne predložila konkrétne návrhy na preskúmanie týchto aktov;

9. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby vnútroštátne organizácie MSP, ktoré sú súčasťou 
novo zriadenej siete vnútroštátnych vyslancov MSP a zhromaždenia MSP, boli riadne 
informované o iniciatívach a návrhoch politík EÚ; v tejto súvislosti zdôrazňuje rovnako 
dôležitú úlohu európskych informačných stredísk, ktorým sa doposiaľ nepodarilo 
poskytovať služby, ktoré by spĺňali očakávania a potreby európskych podnikov;

10. víta návrh vytvoriť v rámci revízie iniciatívy „Small Business Act“ fórum, ktoré umožní 
výmenu osvedčených postupov týkajúcich sa zabezpečenia právnych predpisov 
vytvárajúcich priaznivé podmienky pre MSP na úrovni členských štátov, pretože zníženie 
administratívnej záťaže je vo veľkej miere záležitosťou vnútroštátnej úrovne, a 
povzbudzuje Komisiu k tomu, aby sa viac snažila o zvýšenie povedomia členských štátov 
o potrebe liberalizačných opatrení tým, že bude upozorňovať na príklady vyskúšaných a 
osvedčených postupov a porovnávacích hodnôt;

11. žiada členské štáty, aby povzbudzovali MSP a mikrosubjekty k zriaďovaniu nezávislých 
zastupiteľských orgánov s cieľom zabezpečiť väčšie a účinnejšie zapojenie do európskeho 
sociálneho dialógu,

12. víta zjednodušenie metód náhrady, ktoré je súčasťou návrhu nariadenia o spoločných 
ustanovení týkajúcich sa štrukturálnych fondov predloženého Komisiou, a to vzhľadom na 
dôležitú úlohu, ktorú tieto nástroje zohrávajú v mnohých regiónoch pri podpore 
podnikania a zručností; žiada Komisiu, aby monitorovala prístup MSP k finančným 
prostriedkom Spoločenstva a podala o tom správu Parlamentu;



RE\900432SK.doc 5/5 PE487.966v01-00

SK

13. nazdáva sa, že rast MSP je viazaný na podnikateľské schopnosti, a to i v sociálnej oblasti; 
zdôrazňuje, že začínajúce podniky a samostatná zárobková činnosť vytvárajú pracovné 
príležitosti, v dlhodobom horizonte pomáhajú budovať silné priemyselné odvetvie a 
odvetvie služieb a obmedzujú sociálne vylúčenie;  preto žiada členské štáty, aby 
podporovali podnikateľské zmýšľanie a zručnosti na rôznych úrovniach vzdelávania, 
usmerňovali podnikateľov a zabezpečovali zamestnancom MSP primeraný rozvoj 
zručností;

14. vyzýva členské štáty, aby podporovali jazykové vzdelávanie prostredníctvom 
celoživotného vzdelávania (odborné vzdelávanie), najmä v prípade zamestnancov MSP a 
mikrosubjektov, pretože ide o prostriedok posilnenia prístupu týchto firiem na jednotný 
trh a ich účasti na ňom;

15. trvá na tom, aby sa všetky opatrenia na podporu MSP vzťahovali aj na samostatne 
zárobkovo činné osoby, najmä tie, ktoré sa týkajú rôznych foriem systémov sociálneho 
zabezpečenia a príspevky poskytované v rámci týchto systémov, ako aj na predchádzanie 
pracovným rizikám;

16. žiada, aby sa vo všetkých legislatívnych návrhoch systematicky uplatňoval článok 9 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä so zreteľom na podporu vysokej miery 
zamestnanosti, záruku primeranej sociálnej ochrany a boj proti sociálnemu vylúčeniu, ako 
aj na ciele Únie týkajúce sa rastu a pracovných miest;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


