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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Vzhľadom na hospodársku krízu v celej EÚ je nevyhnutné, aby sme naše zdroje využívali 
dobre a aby sme z nich ťažili maximum. Najväčším prínosom všetkých spoločností sú ich 
zamestnanci, podobne ako podnikatelia, ktorí zakladajú inovatívne a neinovatívne malé a 
stredné podniky (MSP). Títo zamestnanci a malé a stredné podniky, ktoré zakladajú, sú veľmi 
dôležitou súčasťou európskeho hospodárstva. 

V malých a stredných podnikoch sa zatiaľ naplno nevyužíva potenciál prínosu žien1, preto 
musíme pracovať na zabezpečení toho, aby sa účasť žien v tejto oblasti zvýšila, a súčasne 
presadzovať praktické odporúčania, ktoré zohľadňujú realitu podnikateľského 
a hospodárskeho života v konkurenčnom trhovom prostredí.

Zatiaľ čo všetky sektory by mali mať rovnaký prístup k budúcemu programu 
konkurencieschopnosti podnikov a malých a stredných podnikov (2014 – 2020) (COSME), 
mali by sme tiež zabezpečiť, aby sa v týchto podnikoch venovala väčšia pozornosť potrebe 
rovnosti žien a mužov, a to uznaním rovnosti žien a mužov v návrhu. 

Takisto je dôležité zabezpečiť, aby sme dodržali morálny záväzok pomôcť znížiť riziko 
chudoby a sociálneho vylúčenia v rámci celej EÚ, keďže 16 percent obyvateľov 27 členských 
štátov bolo v roku 2010 ohrozených chudobou, pretože ich disponibilný príjem bol pod 
hranicou rizika2. Táto štatistika vecne objasňuje hodnotu a význam zvyšovania počtu žien –
podnikateliek, ktoré sú nerovnorodou skupinou a líšia sa vekom, skúsenosťami a vzdelaním. 

Keďže európska hospodárska kríza pretrváva, je nanajvýš dôležité, aby sme efektívne 
využívali prostriedky v súvislosti so všetkými iniciatívami EÚ, pretože sú dôležitým 
nástrojom pri podpore hospodárskeho a sociálneho rastu na pracoviskách. Vychádzajúc 
z tohto predpokladu si spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko kladie za cieľ zvýšiť 
informovanosť o využívaní existujúcich možností financovania, ako je mikrofinancovanie, 
osobitné granty a rizikový kapitál, s dôrazom na otázku pohlavia. 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že ťažkopádne právne 
predpisy EÚ nie sú najpraktickejším spôsobom napredovania, osobitne, keď si uvedomíme, že 
zamestnanosť patrí do právomocí členských štátov. Spravodajkyňa výboru požiadaného o 
stanovisko zastáva názor, že najúčinnejší spôsob, ako podporiť udržateľnú hospodársku súťaž 
a udržateľné podnikanie, je výmena odporúčaní založených na najlepších postupoch. To má 
dvojakú výhodu, pretože podporuje podnikateľky a zároveň je málo finančne nákladná.

Odporúčania založené na najlepších postupoch 

Na skutočné pochopenie problému je nevyhnutné zhromaždiť stručné, presné a aktuálne údaje 
v súlade s pravidlami o ochrane údajov. Tieto údaje by mali byť roztriedené podľa informácií 
o pohlaví, etnickom pôvode, veku, oblasti, rozsahu a dĺžky podnikania. Tým sa zaistí, aby 
                                               
1 V EÚ podniká jedna žena z 10, na rozdiel od mužov, v prípade ktorých podniká každý štvrtý muž. Uznesenie 
Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011, ktoré predložila poslankyňa Marina Yannakoudakis o podnikaní 
žien v rámci malých a stredných podnikov (MSP).
2 Eurostat, 8. februára 2012.
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boli finančné prostriedky smerované do správnych a najefektívnejších oblastí s cieľom 
zabezpečiť ženám v malých a stredných podnikoch rast a podporu.

V tejto súvislosti sa v stanovisku uznáva, že rovnosť žien a mužov sa najlepšie dosiahne 
prostredníctvom kvalitného vzdelávania, ktoré podporuje spravodlivosť a nabáda ženy k 
tomu, aby dosiahli svoj plný potenciál vo všetkých oblastiach zamestnania. Spravodajkyňa 
výboru požiadaného o stanovisko víta vzdelávacie programy na podporu poradenstva, ako je 
európska sieť „veľvyslankýň” spomedzi podnikateliek (ENFEA), ale tvrdí, že na posilnenie 
tejto iniciatívy je potrebné, aby členské štáty využívali na zabezpečenie a fungovanie takéhoto 
programu existujúce zariadenia EÚ.

Rozvoj informačných technológií a komunikácie (IKT) môže tiež prispieť k hladkému 
fungovaniu malých a stredných podnikov tým, že poskytuje možnosti flexibility pri práci. 
Členské štáty by mali byť podporované vo využívaní informačných a komunikačných 
technológií s cieľom zvýšiť informovanosť a prepojenie žien pomocou internetových portálov 
a blogov, ktoré môžu obsahovať odkazy na príslušné kontakty a zástupcov žien –
podnikateliek a podujatia. Internet a on-line podpora môžu byť tiež príležitosťou pre ženy, 
ktoré pracujú doma alebo v odľahlých oblastiach.  Pomoc musí byť národná a regionálna 
z hľadiska rozsahu a byť prístupná prostredníctvom rôznych komunikačných médií. 

Zhrnutie 

Zvyšovanie rovnosti žien a mužov v podnikaní vyžaduje mnohostranný prístup, ktorý 
presadzuje odporúčania založené na najlepších postupoch, ktoré ponúkajú výber, flexibilitu a 
príležitosť pre ženy. Na dosiahnutie tohto cieľa sú potrebné stručné, presné a aktuálne údaje, 
prístup k mikrofinancovaniu, kvalitné vzdelávanie, podporné programy, vzory a informačné a 
komunikačné technológie (IKT), pričom všetky tieto zložky musia byť nákladovo efektívne. 
Ak sa bude klásť dôraz na to, že tieto opatrenia sú potrebné, dodržíme morálny záväzok 
pomôcť znížiť riziko chudoby a sociálneho vylúčenia v celej EÚ.

Program COSME je životaschopný plán na nasledujúcich päť rokov a spravodajkyňa výboru 
požiadaného o stanovisko si želá, aby konečné znenie zohľadňovalo jedinečný prínos žien 
v podnikaní, pokiaľ ide o presadzovanie a podporu rastu, čo sa ukáže byť nevyhnutné pri 
prispievaní k zmierňovaniu vážnej hospodárskej krízy, v ktorej sa Európa v súčasnosti 
nachádza, a pre širšiu globálnu ekonomiku. 
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Komisia v marci 2010 prijala 
oznámenie s názvom Európa 2020 –
Stratégia na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej 
len „stratégia Európa 2020“). Oznámenie v 
júni 2010 schválila Európska rada. 
Stratégia Európa 2020 reaguje na 
hospodársku krízu a jej cieľom je pripraviť 
Európu na nasledujúce desaťročie. 
Stanovuje sa v nej päť ambicióznych 
cieľov týkajúcich sa klímy a energetiky, 
zamestnanosti, inovácií, vzdelávania a 
sociálneho začleňovania, ktoré sa majú 
dosiahnuť do roku 2020, a určujú sa v nej 
kľúčové stimuly pre rast, ktorých cieľom je 
zvýšiť dynamickosť a 
konkurencieschopnosť Európy. Zdôrazňuje 
sa v nej aj dôležitosť posilnenia rastu 
európskeho hospodárstva pri súčasnom 
zabezpečení vysokej úrovne zamestnanosti, 
nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré je
zdrojovo a energeticky efektívne, 
a sociálnej súdržnosti.

(1) Komisia v marci 2010 prijala 
oznámenie s názvom Európa 2020 –
Stratégia na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej 
len „stratégia Európa 2020“). Oznámenie v 
júni 2010 schválila Európska rada. 
Stratégia Európa 2020 reaguje na 
hospodársku krízu a jej cieľom je pripraviť 
Európu na nasledujúce desaťročie. 
Stanovuje sa v nej päť ambicióznych 
cieľov týkajúcich sa klímy a energetiky, 
zamestnanosti, inovácií, vzdelávania a 
sociálneho začleňovania, ktoré sa majú 
dosiahnuť do roku 2020, a určujú sa v nej 
kľúčové stimuly pre rast, ktorých cieľom je 
zvýšiť dynamickosť a 
konkurencieschopnosť Európy. Zdôrazňuje 
sa v nej aj dôležitosť posilnenia rastu 
európskeho hospodárstva pri súčasnom 
zabezpečení vysokej úrovne zamestnanosti, 
nízkouhlíkového hospodárstva žien a 
mužov rovnakou mierou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) V júni 2008 Komisia prijala oznámenie (3) V júni 2008 Komisia prijala oznámenie 
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s názvom „Najskôr myslieť v malom“ –
Iniciatíva „Small Business Act“ pre 

Európu, ktoré Európska rada schválila v 
decembri 2008. Iniciatíva Small Business 
Act (SBA) poskytuje komplexný rámec 
politiky pre malé a stredné podniky (MSP), 
podporuje podnikanie a zakotvuje zásadu 
„najskôr myslieť v malom“ do práva 
a politiky s cieľom posilniť 
konkurencieschopnosť MSP. V iniciatíve 
SBA sa ustanovuje 10 zásad a uvádzajú 
politické a legislatívne akcie na podporu 
potenciálu MSP v oblasti rastu a vytvárania 
pracovných miest. Vykonávaním iniciatívy 
SBA sa prispieva k dosahovaniu cieľov 
stratégie Európa 2020. V hlavných 
iniciatívach už boli stanovené viaceré akcie 
pre MSP.

s názvom „Najskôr myslieť v malom“ –
Iniciatíva „Small Business Act“ pre 

Európu, ktoré Európska rada schválila v 
decembri 2008. Iniciatíva Small Business 
Act (SBA) poskytuje komplexný rámec 
politiky pre malé a stredné podniky (MSP), 
podporuje podnikanie, kladie si za cieľ 
lepšie využívať potenciál podnikania 
medzi mladými ľuďmi a ženami a 
zakotvuje zásadu „najskôr myslieť v 
malom“ do práva a politiky s cieľom 
posilniť konkurencieschopnosť MSP. V 
iniciatíve SBA sa ustanovuje 10 zásad a 
uvádzajú politické a legislatívne akcie na 
podporu potenciálu MSP v oblasti rastu 
a vytvárania pracovných miest. 
Vykonávaním iniciatívy SBA sa prispieva 
k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 
2020. V hlavných iniciatívach už boli 
stanovené viaceré akcie pre MSP.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Podnikanie žien a malé a stredné 
podniky riadené ženami sú kľúčovým 
zdrojom zvyšovania úrovne zamestnanosti 
žien, a tým aj väčšieho využívania 
vzdelanostnej úrovne žien. Podnikanie 
žien zabezpečuje tiež podnikovú dynamiku 
a inováciu, teda potenciál, ktorý v Únii nie 
je plnohodnotne využitý, pričom zvýšený 
počet žien – podnikateliek sa pozitívne a 
okamžite prejaví na celom hospodárstve. 
V nestabilnej hospodárskej klíme sa 
ľahko zabúda na opatrenia na podporu 
žien – podnikateliek.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20a) Program by mal uľahčiť prístup 
žien – podnikateliek k finančným 
prostriedkom, ktoré budú poskytované s 
cieľom podporovať podnikanie a rozšíriť 
podnikanie u žien, a to poskytovaním 
osobitných grantov a rizikového kapitálu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20b) Program by mal poskytovať pomoc 
tým podnikajúcim ženám, ktoré majú v 
dôsledku spoločenských faktorov menej 
znalostí o dostupných možnostiach 
financovania a menej skúseností s 
finančným riadením a ktoré vyžadujú 
podporu nielen počas fázy zakladania, ale 
počas celého hospodárskeho cyklu 
a prípadne aj pri jeho zániku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vo všetkých relevantných iniciatívach 
a akciách, na ktoré sa vzťahuje tento 
program, by sa mala zohľadniť zásada 
transparentnosti a zásada rovnosti 
príležitostí pre ženy a mužov. V uvedených 

(21) Vo všetkých relevantných iniciatívach 
a akciách, na ktoré sa vzťahuje tento 
program, by sa mala zohľadniť zásada 
transparentnosti a mala by sa podporovať 
rovnosť medzi mužmi a ženami. V 
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iniciatívach a činnostiach by sa malo 
zohľadniť aj dodržiavanie ľudských práv 
a základných slobôd pre všetkých občanov.

uvedených iniciatívach a činnostiach by sa 
malo zohľadniť aj dodržiavanie ľudských 
práv a základných slobôd pre všetkých 
občanov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Program by mal podporovať 
poradenské programy a podporné 
programy, ako je európska sieť 
„veľvyslankýň” spomedzi podnikateliek 
(ENFEA), ktorá zdôrazňuje úlohu, ktorú 
môžu ženy zohrávať pri tvorbe 
pracovných miest a podpore 
konkurencieschopnosti tým, že 
prostredníctvom činností na školách, 
univerzitách, v spoločenstvách a v 
médiách budú inšpirovať ženy a dievčatá, 
aby si založili vlastný podnik.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) podnietenie podnikateľskej kultúry a 
podpora vytvárania a rastu MSP.

(b) podnietenie podnikateľskej kultúry a 
podpora vytvárania a rastu MSP, a to aj 
v rámci špecifických cieľových skupín, 
napríklad mladých ľudí a žien.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) rast MSP, pokiaľ ide o pridanú hodnotu 
a počet zamestnancov,

(d) rast MSP, pokiaľ ide o pridanú hodnotu 
a počet zamestnancov rozdelených podľa 
pohlavia, etnickej príslušnosti, veku, 
oblasti, rozsahu a dĺžky podnikania 
a v súlade s ustanoveniami členských 
štátov o ochrane osobných údajov,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) podpora podnikania, a to aj v rámci 
špecifických cieľových skupín;

(b) podpora podnikania, a to aj v rámci 
špecifických cieľových skupín, ako sú 
mladí ľudia a ženy, a to aj 
prostredníctvom vzdelávacích koncepcií;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) zlepšenie prístupu MSP k financiám v 
podobe vlastného imania a k dlhovým 
financiám;

(c) zlepšenie prístupu MSP k financiám v 
podobe vlastného imania a dlhu a 
poskytovanie informácií prípadným 
príjemcom, a to aj osobitným skupinám, 
ako sú mladí ľudia a ženy, a zvyšovanie 
ich informovanosti;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor 
je výbor v zmysle nariadenia (EÚ)
č. 182/2011.

1. Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor 
je výbor v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011. Zloženie výboru je rodovo 
vyvážené.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Príloha I – Všeobecný cieľ: 2. Podnietenie podnikateľskej kultúry a podpora vytvárania 
a rastu MSP – stĺpec 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľové zvýšenie hrubej pridanej hodnoty 
MSP o 4 % ročne; ročný rast počtu 
zamestnancov MSP o 1 %.

Cieľové zvýšenie hrubej pridanej hodnoty 
MSP o 4 % ročne; ročný rast počtu mužov 
a žien zamestnaných v MSP o 1 %.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Príloha I – Špecifický cieľ: Podpora podnikania, a to aj v rámci špecifických cieľových 
skupín – stĺpec 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zvýšenie podielu občanov EÚ, ktorí by sa 
radi stali samostatne zárobkovo činnými 
osobami, na 50 %

Zvýšenie podielu občanov EÚ, ktorí by sa 
radi stali samostatne zárobkovo činnými 
osobami, na 50 % (s rovnakým podielom 
mužov i žien).

Or. en


