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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka vítá program COSME, jak jej navrhla Komise na období let 2014–2020 – jeho 
cílem je posílit konkurenceschopnost a udržitelnost podniků Unie a měl by podpořit 
provádění strategie Evropa 2020 a přispět k dosažení cíle inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění. Navrhovatelka se domnívá, že by se měl skutečně zaměřit na 
podporu konkurenceschopnosti a růstu podniků EU, zejména malých a středních podniků. 
Jeho cílem by rovněž mělo být usnadnění přístupu k financím a podpora podnikání, a to i 
v takových cílových skupinách, jako jsou mladí lidé a ženy. Dalším hlavním cílem je 
usnadnění přístupu na trhy, zejména v Unii, ale i v celosvětovém měřítku.

Navrhovatelka se domnívá, že důležitým zdrojem růstu a tvorby pracovních míst na úrovni 
EU je samostatná výdělečná činnost a rozvoj podnikání. Proto je třeba zlepšit podmínky pro 
podnikatele, zejména pro malé a střední podniky, a pro občany, kteří chtějí zakládat podniky. 
Při přípravě tohoto stanoviska se navrhovatelka zaměřila na několik klíčových oblastí, které 
by mohly k tomuto cíli přispět:

 podpora využívání nových konkurenceschopných obchodních modelů a spolupráce 
malých a středních podniků v nových hodnotových řetězcích a na nových trzích;

 zlepšení přístupu malých a středních podniků k financím v jejich růstové a počáteční 
fázi;

 omezení a zjednodušení časově náročných překážek pro malé a střední podniky;

 posílení a propagace programů COSME a finančních prostředků pro malé a střední 
podniky, aby si byly vědomy finančních příležitostí, kterých mohou využít;

 financování sítě Enterprise Europe Network, jejímž smyslem by mělo být zejména 
identifikovat programy EU, které by mohly zlepšit konkurenceschopnost a růst 
podniků na jednotném trhu;

 podpora malých a středních podniků formou poskytování poradenství a informací o 
takových záležitostech, jako jsou překážky bránící vstupu na trh, obchodní příležitosti, 
normy a práva duševního vlastnictví v prioritních třetích zemích;

 podpora poskytování informací týkajících se digitálních služeb;

 měl by být zaveden monitorovací systém zajišťující, že banky použijí finanční 
prostředky a záruky na rozšíření poskytování úvěrů malým a středním podnikům.

Navrhovatelka je přesvědčena, že Evropská unie by neměla zdvojovat opatření, která již 
přijaly členské státy. Proto netrpělivě očekává výsledky mapování, které v současné době 
provádí Komise. Je důležité, aby program COSME přinesl přidanou hodnotu a aby peníze 
vynakládané na tento program směřovaly do opatření přinášejících růst.

Co se týče podpůrných opatření a zjednodušení, navrhovatelka podtrhuje význam inteligentní 
regulace, včetně kontrol účelnosti stávajících právních předpisů a posouzení dopadů opatření 
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Unie, jež mají zvlášť velký význam z hlediska konkurenceschopnosti a růstu podniků. Právní 
předpisy by měly být zjednodušeny nebo zrušeny a zátěž kladená na malé a střední podniky 
by měla být v budoucích právních předpisech snížena na minimum, aby bylo podle potřeby 
uvolněno podnikání a podpořen růst.

Navrhovatelka sdílí přístup Komise, že mikropodniky by neměly podléhat právním předpisům 
EU, neexistuje-li důvod, aby tomu tak bylo. V zájmu omezení zátěže je zásadní podporovat 
využívání testů dopadů na malé a střední podniky a testů hodnocení z hlediska 
konkurenceschopnosti, které by měly rovněž provádět členské státy.

Co se týče cestovního ruchu, navrhovatelka má pochybnosti o vyčlenění tohoto odvětví, 
jestliže jiná odvětví, například veřejné zakázky a služby, které jsou důležité pro růst, 
vyčleněna nebyla. Podle navrhovatelky je naprosto zásadní program COSME vyhodnocovat, 
včetně dopadu na tvorbu pracovních míst a na růst, aby bylo možno sledovat, jak se daří plnit 
jeho cíle.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komise v březnu 2010 přijala sdělení 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění“ 
(dále jen „strategie Evropa 2020“). Sdělení 
schválila Evropská rada v červnu 2010. 
Strategie Evropa 2020 reaguje na 
hospodářskou krizi a jejím záměrem je 
připravit Evropu na příští desetiletí. 
Vytyčuje pět ambiciózních cílů v oblasti 
klimatu a energetiky, zaměstnanosti, 
inovací, vzdělávání a sociálního začlenění, 
které mají být dosaženy do roku 2020, 
a identifikuje klíčové hybatele růstu, které 
mají dodat Evropě větší dynamiku a větší 
konkurenceschopnost. Zdůrazňuje také 
význam opětovného posílení růstu 
evropského hospodářství při současném 
zajištění vysoké míry zaměstnanosti, 

(1) Komise v březnu 2010 přijala sdělení 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění“ 
(dále jen „strategie Evropa 2020“). Sdělení 
schválila Evropská rada v červnu 2010. 
Strategie Evropa 2020 reaguje na 
hospodářskou krizi a jejím záměrem je 
připravit Evropu na příští desetiletí. 
Vytyčuje pět ambiciózních cílů v oblasti 
klimatu a energetiky, zaměstnanosti, 
inovací, vzdělávání a sociálního začlenění, 
které mají být dosaženy do roku 2020, 
a identifikuje klíčové hybatele růstu, které 
mají dodat Evropě větší dynamiku a větší 
konkurenceschopnost. Zdůrazňuje také 
význam opětovného posílení růstu 
evropského hospodářství při současném 
zajištění vysoké míry zaměstnanosti, 
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nízkouhlíkového a energeticky účinného 
hospodářství účinně využívajícího zdroje 
a sociální soudržnosti.

nízkouhlíkového a energeticky účinného 
hospodářství účinně využívajícího zdroje 
a sociální soudržnosti, a to např. 
prostřednictvím malých a středních 
podniků, které hrají při dosahování těchto 
cílů důležitou roli.

Odůvodnění

Důležitou roli malých a středních podniků při dosahování cílů strategie Evropa 2020 odráží 
skutečnost, že malé a střední podniky jsou zmiňovány v šesti ze sedmi jejích stěžejních 
iniciativ. Důležitost malých a středních podniků by proto měla být v popisu programu 
zdůrazněna.

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) S cílem zajistit, aby ústřední roli při 
generování hospodářského růstu měly 
podniky, přijala Komise v říjnu 2010 
sdělení nazvané „Integrovaná průmyslová 
politika pro éru globalizace –
Konkurenceschopnost a udržitelnost ve 
středu zájmu“, kterou schválila Evropská 
rada ve svých závěrech z prosince 2010. 
Jedná se o jednu ze stěžejních iniciativ 
strategie Evropa 2020. Sdělení stanoví 
strategii, jejímž cílem je podpořit růst
a pracovní místa zachováním a podporou 
silné, diverzifikované 
a konkurenceschopné průmyslové základny 
v Evropě, zejména prostřednictvím 
zlepšování rámcových podmínek pro 
podniky a stejně tak i prostřednictvím 
posilování některých aspektů jednotného 
trhu, včetně služeb souvisejících 
s podnikáním.

(2) S cílem zajistit, aby ústřední roli při 
generování hospodářského růstu měly 
podniky, což je nejvyšší prioritou, přijala 
Komise v říjnu 2010 sdělení nazvané 
„Integrovaná průmyslová politika pro éru 
globalizace – Konkurenceschopnost a 
udržitelnost ve středu zájmu“, kterou 
schválila Evropská rada ve svých závěrech 
z prosince 2010. Jedná se o jednu ze 
stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020. 
Sdělení stanoví strategii, jejímž cílem je 
podpořit růst a pracovní místa zachováním 
a podporou silné, diverzifikované 
a konkurenceschopné průmyslové základny 
v Evropě, zejména prostřednictvím 
zlepšování rámcových podmínek pro 
podniky a stejně tak i prostřednictvím 
posilování některých aspektů jednotného 
trhu, včetně služeb souvisejících 
s podnikáním.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Nedostatky, roztříštěnost a zbytečná 
byrokracie na jednotném trhu brání 
občanům, spotřebitelům a podnikům, 
zejména malým a středním podnikům, aby 
mohly naplno využívat jeho přínosy. 
Mnoho malých a středních podniků např. 
čelí přetrvávajícím potížím při snaze 
provozovat přeshraniční obchod. Proto je 
naléhavě nutné, aby Komise, Evropský 
parlament a členské státy společně 
usilovaly o řešení nedostatků v oblasti 
provádění, právních předpisů a 
informovanosti. V souladu se zásadou 
proporcionality by měly Komise a členské 
státy spolupracovat rovněž na omezování 
nadbytečné administrativní, finanční a 
regulační zátěže kladené na malé a 
střední podniky.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se přispělo k posílení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
podniků Unie, zejména malých a středních 
podniků, k pokroku ve vytváření znalostní 
společnosti a k rozvoji založenému na 
vyváženém hospodářském růstu, měl by 
být zřízen Program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na malé a střední podniky (dále jen 
„program“).

(6) Aby se přispělo k posílení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
podniků Unie, zejména malých a středních 
podniků, k pokroku ve vytváření znalostní 
společnosti a k rozvoji založenému na 
vyváženém hospodářském růstu, měl by 
být zřízen Program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na malé a střední podniky (dále jen 
„program“). Aniž by se tento program 
překrýval s programy na úrovni členských 
států, měl by být snadno přístupný pro 
všechny malé a střední podniky, 
především pro malé podniky a 
mikropodniky.

Pozměňovací návrh 5
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Smyslem politiky Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti je takové 
nasměrování politiky a vytvoření 
institucionálního uspořádání, které vytvoří 
podmínky, za nichž budou podniky moci 
růst udržitelným způsobem. Lepší 
produktivita je hlavním zdrojem 
udržitelného růstu příjmu, který následně 
přispívá ke zlepšení životní úrovně. 
Konkurenceschopnost rovněž závisí na 
schopnosti firem plně využívat příležitosti, 
které nabízí například jednotný trh. Zvláště 
důležité je to pro malé a střední podniky, 
které představují 99 % podniků v Unii, 
aktuálně poskytují dvě ze tří pracovních 
míst v soukromém sektoru, a 80 % nově 
vytvořených pracovních míst, a celkově 
přispívají více než polovinou k celkové 
přidané hodnotě, kterou vytvářejí podniky 
v Unii. Malé a střední podniky jsou 
zásadním hybatelem hospodářského růstu, 
zaměstnanosti a sociální integrace.

(8) Smyslem politiky Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti je takové 
nasměrování politiky a vytvoření 
institucionálního uspořádání, které vytvoří 
podmínky, za nichž budou podniky moci 
být zřizovány a růst udržitelným 
způsobem. Lepší produktivita je hlavním 
zdrojem udržitelného růstu příjmu, který 
následně přispívá ke zlepšení životní 
úrovně. Konkurenceschopnost rovněž 
závisí na schopnosti firem plně využívat 
příležitosti, které nabízí například jednotný 
trh. Zvláště důležité je to pro malé a střední 
podniky, které představují 99 % podniků v 
Unii, aktuálně poskytují dvě ze tří 
pracovních míst v soukromém sektoru, a 
80 % nově vytvořených pracovních míst, a 
celkově přispívají více než polovinou k 
celkové přidané hodnotě, kterou vytvářejí 
podniky v Unii. Malé a střední podniky 
jsou zásadním hybatelem hospodářského 
růstu, zaměstnanosti a sociální integrace.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 
které se zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům. Pozornost je třeba 
věnovat specifickým rysům a požadavkům
mladých podnikatelů, nových 
a potenciálních podnikatelů a 

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům a podnikům, 
které se zabývají řemeslnými činnostmi. 
Pozornost je třeba věnovat specifickým 
rysům cílových skupin, jako jsou mladí 
podnikatelé, noví a potenciální 
podnikatelé a podnikající ženy. 
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podnikajících žen a také specifickým
cílovým skupinám, jako jsou migranti 
a podnikatelé, kteří jsou příslušníky 
sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 
také starší občany, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
druhé šance v podnikání.

Specifickým skupinám, jako jsou migranti 
a zdravotně postižení, by měly být 
poskytovány cílené informace. Program by 
měl povzbudit také starší občany, aby se 
stali a zůstali podnikateli, a také prosazovat 
převody podniků, osamostatňování 
podniků a možnost druhé šance 
v podnikání.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Mnohé z problémů Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti souvisejí s tím, že 
malé a střední podniky obtížně získávají 
přístup k financování, protože zápasí 
s prokazováním své úvěrové bonity a 
obtížně se dostávají k rizikovému kapitálu. 
To má nepříznivý dopad na úroveň 
a kvalitu nově zakládaných podniků a na 
růst podniků. Přínos navrhovaných 
finančních nástrojů pro Unii spočívá mimo 
jiné v posílení jednotného trhu z hlediska 
rizikového kapitálu a v rozvoji 
celoevropského finančního trhu pro malé a 
střední podniky. Opatření Unie by měla 
doplňovat využívání finančních nástrojů 
pro MSP ze strany členských států. 
Subjekty, které budou mít na starost 
provádění opatření, by měly zajistit, že se 
opatření budou vzájemně doplňovat, a 
zabránit dvojímu financování z prostředků 
EU.

(12) Mnohé z problémů Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti souvisejí s tím, že 
malé a střední podniky obtížně získávají 
přístup k financování, protože zápasí 
s prokazováním své úvěrové bonity a 
obtížně se dostávají k rizikovému kapitálu. 
To má nepříznivý dopad na úroveň 
a kvalitu nově zakládaných podniků, na 
růst podniků a na úspěch převodů 
vlastnictví či generačních výměn. Přínos 
navrhovaných finančních nástrojů pro Unii 
spočívá mimo jiné v posílení jednotného 
trhu z hlediska rizikového kapitálu a v 
rozvoji zjednodušeného a 
transparentnějšího celoevropského 
finančního trhu pro malé a střední podniky. 
Opatření Unie by měla být koherentní, 
konzistentní a měla by doplňovat 
využívání finančních nástrojů pro MSP ze 
strany členských států. Subjekty, které 
budou mít na starost provádění opatření, by 
měly zajistit, že se opatření budou 
vzájemně doplňovat, a zabránit dvojímu 
financování z prostředků EU.

Odůvodnění

Zabezpečení podmínek pro převody podniků je velmi důležitým prvkem při zajišťování 
dostupnosti finančních prostředků. Dostupnost kapitálu v situacích, kdy dochází ke změnám 
ve vlastnictví, patří mezi ústřední výzvy politiky v oblasti podnikání.
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Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Síť Enterprise Europe Network 
prokázala svůj přínos pro evropské malé a 
střední podniky jako jediné správní či 
kontaktní místo pro podporu podniků tím, 
že pomáhá podnikům zlepšovat jejich 
konkurenceschopnost a využívat obchodní 
příležitosti na jednotném trhu i na jiných 
trzích. Zlepšení účinnosti metodik 
a pracovních metod a dodání evropského 
rozměru službám na podporu podnikání 
může být dosaženo pouze na úrovni Unie. 
Tato síť pomáhá zejména malým a 
středním podnikům nalézt partnery pro 
spolupráci nebo pro transfery technologií, 
pomáhá jim získat poradenství týkající se 
zdrojů financování, duševního vlastnictví, 
ekologických inovací a udržitelné výroby. 
Získává také zpětnou vazbu pro potřeby 
právních předpisů a norem Unie. Její 
jedinečné odborné poznatky jsou zvlášť 
důležité pro překonání informačních 
asymetrií a ke snížení transakčních nákladů 
spojených s přeshraničními transakcemi.

(13) Síť Enterprise Europe Network musí i 
nadále prokazovat svůj přínos pro 
evropské malé a střední podniky v tom, že 
identifikuje vhodné unijní programy a 
služby pro podporu podniků s cílem 
zlepšovat jejich konkurenceschopnost 
a využívat obchodní příležitosti na 
jednotném trhu i na jiných trzích. Zlepšení 
účinnosti metodik a pracovních metod 
a dodání evropského rozměru službám na 
podporu podnikání může být dosaženo 
pouze na úrovni Unie. Tato síť pomáhá 
zejména malým a středním podnikům 
nalézt partnery pro spolupráci nebo pro 
transfery technologií, pomáhá jim získat 
poradenství týkající se zdrojů financování z 
Unie, duševního vlastnictví a programů 
Unie podporujících ekologické inovace a 
udržitelnou výrobu. Získává také zpětnou 
vazbu pro potřeby právních předpisů 
a norem Unie a úspěšně podporuje účast 
malých a středních podniků v unijních 
programech financování, jako je sedmý 
rámcový program.  Její jedinečné odborné 
poznatky jsou zvlášť důležité pro 
překonání informačních asymetrií a ke 
snížení transakčních nákladů spojených 
s přeshraničními transakcemi. Je-li to 
možné, měla by síť být dále
optimalizována formou posíleného 
kontaktu s vnitrostátními kontaktními 
místy a jejího zviditelňování v členských 
státech.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Činnosti v této oblasti mohou 
vytvářet rovné podmínky pro malé a 
střední podniky, které plánují působit 
mimo svou domovskou zemi. Takové 
činnosti by měly mimo jiné zahrnovat 
informace o právech duševního vlastnictví 
a technických normách.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby se zlepšila konkurenceschopnost 
evropských podniků, a zejména malých a 
středních podniků, musí členské státy 
a Komise vytvářet příznivé podmínky pro 
podnikání. Pozornost vyžadují zejména 
zájmy malých a středních podniků 
a odvětví, ve kterých jsou malé a střední 
podniky nejaktivnější. Iniciativy na úrovni 
Unie jsou nezbytné pro vytváření rovných 
podmínek pro malé a střední podniky a pro 
výměnu informací a znalostí v evropském 
měřítku.

(15) Aby se zlepšila konkurenceschopnost 
evropských podniků, a zejména malých a 
středních podniků, musí členské státy a 
Komise vytvářet příznivé podmínky pro 
podnikání snižováním zátěže, kterou 
vytvářejí právní předpisy. Pozornost 
vyžadují zejména zájmy malých a 
středních podniků. Iniciativy na úrovni 
Unie jsou nezbytné pro vytváření rovných 
podmínek pro malé a střední podniky, pro 
výměnu informací a znalostí v evropském 
měřítku a pro podporu rozvoje takové 
společné politiky Unie pro malé a střední 
podniky, která přináší evropskou 
přidanou hodnotu. V této oblasti mohou 
být zvláště nákladově efektivní digitální 
služby.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Řádné provádění, vymáhání a 
monitorování alternativního řešení sporů 
v otázce spotřebitelských sporů ze strany 
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Komise a členských států by urychlilo 
řešení sporů, zlevnilo by je a snížilo by 
byrokratickou zátěž jak pro spotřebitele, 
tak pro obchodníky, a podněcovalo by tak 
malé a střední podniky k tomu, aby 
aktivněji působily na jednotném trhu a 
zvyšovaly svou konkurenceschopnost.

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jiným faktorem, který ovlivňuje 
konkurenceschopnost, je poměrně slabý 
podnikatelský duch v Unii. Samostatně 
výdělečně činnými by chtělo být pouze 
45 % občanů Unie (a méně než 40 % žen) 
v porovnání s 55 % obyvatel ve Spojených 
státech a 71 % v Číně. Velkou evropskou 
přidanou hodnotou je demonstrační 
a urychlující účinek, například evropských 
cen a konferencí, jakož i opatření 
k posílení provázanosti a souladu, jako je 
referenční srovnávání a výměna 
osvědčených postupů.

(16) Jiným faktorem, který ovlivňuje 
konkurenceschopnost, je poměrně slabý 
podnikatelský duch v Unii. Samostatně 
výdělečně činnými by chtělo být pouze 
45 % občanů Unie (a méně než 40 % žen) 
v porovnání s 55 % obyvatel ve Spojených 
státech a 71 % v Číně. Velkou evropskou 
přidanou hodnotou je demonstrační 
a urychlující účinek, jakož i opatření 
k posílení provázanosti a souladu, jako je 
referenční srovnávání a výměna 
osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Nadměrná administrativní zátěž 
spojená s výběrovými řízeními často brání 
malým a středním podnikům v přístupu 
na trhy s veřejnými zakázkami. Komise a 
členské státy by měly zjednodušit tyto 
požadavky s cílem podpořit 
konkurenceschopnost a vytvořit pro malé 
a střední podniky rovné podmínky.



PE488.046v02-00 12/26 AD\907808CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Celosvětová hospodářská soutěž, 
demografické změny, omezené zdroje
a nově vznikající sociální trendy přinášejí 
výzvy a příležitosti pro podniky 
v některých odvětvích. Například 
designérská odvětví, která jsou vystavena 
globálním výzvám a pro které je typický 
vysoký podíl malých a středních podniků,
se musí přizpůsobovat, aby mohly 
dosáhnout na výhody a využívat dosud 
nevyužitého potenciálu vysoké poptávky 
po individualizovaných, komplexních 
produktech. Protože se tyto výzvy vztahují 
na všechny malé a střední podniky v Unii 
působící v těchto odvětvích, je nezbytné 
vyvinout jednotné úsilí na úrovni Unie.

(17) Celosvětová hospodářská soutěž, 
demografické změny, omezenost 
přírodních zdrojů a nově vznikající 
sociální trendy přinášejí výzvy a 
příležitosti pro podniky v mnoha
odvětvích, která jsou vystavena globálním 
výzvám a pro které je typický vysoký podíl 
malých a středních podniků. Například 
designérská odvětví se musí přizpůsobovat, 
aby mohla využívat dosud nevyužitého 
potenciálu vysoké poptávky po 
individualizovaných, komplexních 
produktech. Designérské spotřební zboží 
představuje v Unii významné hospodářské 
odvětví a podniky z tohoto odvětví 
podstatně přispívají k růstu a 
zaměstnanosti. Protože se tyto výzvy 
vztahují na všechny malé a střední podniky 
v Unii působící v těchto odvětvích, je 
nezbytné vyvinout jednotné úsilí na úrovni 
Unie, a to v zájmu dosažení dalšího růstu.

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise z června 2010 nazvaném „Evropa 
jako přední světová destinace cestovního 
ruchu – nový politický rámec pro evropský 
cestovní ruch“, které schválila Evropská 
rada v závěrech z října 2010, je cestovní 
ruch jedním z důležitých odvětví evropské 
ekonomiky. Podniky v tomto odvětví 
významně přispívají k tvorbě hrubého 
domácího produktu (HDP) Unie a 
k vytváření pracovních míst a mají značný 
potenciál pro rozvoj podnikatelské 

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise z června 2010 nazvaném „Evropa 
jako přední světová destinace cestovního 
ruchu – nový politický rámec pro evropský 
cestovní ruch“, které schválila Evropská 
rada v závěrech z října 2010, je cestovní 
ruch jedním z důležitých odvětví evropské 
ekonomiky. Smlouva o fungování 
Evropské unie vymezuje specifické 
pravomoci Unie v této oblasti.  Podniky v 
tomto odvětví významně přispívají 
k tvorbě hrubého domácího produktu 
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činnosti, neboť v něm působí hlavně malé a 
střední podniky. Na význam cestovního 
ruchu poukazuje i Lisabonská smlouva 
a vymezuje pro Unii konkrétní pravomoci 
v této oblasti, jež doplňují akce členských 
států. Iniciativa v oblasti cestovního ruchu 
na úrovni Unie má jasnou přidanou 
hodnotou, zejména v oblasti poskytování 
informací a analýz, vypracování 
nadnárodních podpůrných strategií 
a výměny osvědčených postupů.

(HDP) Unie a k vytváření pracovních míst 
a mají značný potenciál pro rozvoj 
podnikatelské činnosti, neboť v něm – jako 
ve většině odvětví podnikání – působí 
hlavně malé a střední podniky. Iniciativy 
v odvětví cestovního ruchu by měly být 
prostřednictvím programu podporovány 
v případě, že tak vzniká jasná přidaná 
hodnota na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Tento program by měl vymezit akce 
pro tyto cíle, celkový finanční rámec pro 
dosažení těchto cílů, různé druhy 
prováděcích opatření a opatření pro 
sledování a hodnocení a na ochranu 
finančních zájmů Unie.

(19) Tento program by měl vymezit akce 
pro tyto cíle, celkový finanční rámec pro 
dosažení těchto cílů, různé druhy 
prováděcích opatření a transparentní
opatření pro sledování a hodnocení a na 
ochranu finančních zájmů Unie.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Tento program by měl doplňovat jiné 
programy Unie, přičemž je nutné si 
uvědomit, že každý z nástrojů by měl 
fungovat v souladu se svými vlastními 
konkrétními postupy. Jedny a tytéž 
způsobilé náklady by tedy neměly být 
financovány z více zdrojů. V zájmu 
dosažení přidané hodnoty a výrazného 
dopadu unijního financování by se měla 
rozvíjet úzká součinnost programu s jinými 
programy Unie a se strukturálními fondy.

(20) Tento program by měl doplňovat jiné 
programy Unie, přičemž je nutné si 
uvědomit, že každý z nástrojů by měl 
fungovat v souladu se svými vlastními 
konkrétními postupy. Jedny a tytéž 
způsobilé náklady by tedy neměly být 
financovány z více zdrojů. V zájmu 
dosažení přidané hodnoty a výrazného 
dopadu unijního financování by se měla 
rozvíjet úzká součinnost programu a jiných 
programů Unie, jako je program 
Horizont 2020, a strukturálních fondů.
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Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilování konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků v Unii, včetně 
odvětví cestovního ruchu;

a) posilování konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků v Unii, zejména 
malých a středních podniků;

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povzbuzení podnikatelské kultury 
a podpora zakládání a růstu malých a 
středních podniků.

b) povzbuzení podnikatelského ducha 
a kultury a podpora zakládání a růstu 
malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) změnami v administrativní zátěži pro 
malé a střední podniky;

c) snížením administrativní a regulační 
zátěže pro malé a střední podniky;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) a hodnotou obratu připadající na malé 
a střední podniky.

e) a počtem nově založených malých a 
středních podniků, nárůstem a poklesem v 
počtu úpadků.
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Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Zlepšovat rámcové podmínky pro 
konkurenceschopnost a udržitelnost 
podniků v Unii, včetně podniků v odvětví 
cestovního ruchu;

a) zlepšovat rámcové podmínky pro 
konkurenceschopnost, růst, 
internacionalizaci a udržitelnosti podniků 
v Unii, zejména malých a středních 
podniků, včetně odvětví služeb a
cestovního ruchu, veřejných zakázek a 
nového podnikání;

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Povzbuzovat k podnikání, a to i v rámci 
specifických cílových skupin;

b) povzbuzovat k podnikání, a to i v rámci 
specifických cílových skupin, například 
mladých lidí a žen;

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky ve formě vlastního kapitálu 
a dluhů;

c) zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky ve formě vlastního kapitálu 
a dluhů, zejména pokud jde o rizikový 
kapitál;

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Zlepšit přístup na trhy uvnitř Unie a 
celosvětově.

d) zlepšit přístup na trhy, zejména uvnitř 
Unie, a také celosvětově.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření zaměřená na zlepšení designu, 
provádění a hodnocení politik 
ovlivňujících konkurenceschopnost 
a udržitelnost podniků, včetně odolnosti 
vůči katastrofám, a na zajištění rozvoje 
vhodných infrastruktur, klastrů světové 
třídy a obchodních sítí, rámcových 
podmínek a vývoje udržitelných výrobků, 
služeb a postupů;

a) opatření zaměřená na zlepšení designu, 
provádění a hodnocení politik 
ovlivňujících konkurenceschopnost a 
udržitelnost podniků, včetně odolnosti vůči 
katastrofám, a na zajištění sdílení 
osvědčených postupů ohledně rozvoje 
vhodných infrastruktur, klastrů světové 
třídy a obchodních sítí, rámcových 
podmínek a podpory vývoje udržitelných 
výrobků, služeb a postupů;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporu vývoje politik pro malé a 
střední podniky a spolupráce mezi tvůrci 
politik, zejména s cílem usnadnit malým a 
středním podnikům přístup k programům 
a opatřením.

c) podporu vývoje politik pro malé a 
střední podniky a spolupráce mezi tvůrci 
politik, zejména s cílem usnadnit malým a 
středním podnikům přístup k programům a 
opatřením a snížit administrativní a 
regulační zátěž, které čelí.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) opatření na podporu přístupu malých 
a středních podniků k veřejným 
zakázkám, zejména poskytováním lepších 
informací a pokynů k nabídkovým řízením 
a k novým příležitostem, které skýtá 
modernizovaný právní rámec EU, 
výměnou osvědčených postupů a 
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pořádáním školení a akcí, kterých se 
účastní veřejní zadavatelé a malé a střední 
podniky;

Odůvodnění

Nástroje veřejné politiky by měly být uzpůsobeny potřebám malých a středních podniků. Měly 
by využívat kodex osvědčených postupů, v němž se uvádějí pokyny pro zadavatele ohledně 
toho, jak mohou uplatňovat rámec pro veřejné zakázky tak, aby byla usnadněna účast malých 
a středních podniků ve veřejných výběrových řízeních. Aby byla uplatněna zásada V iniciativy 
Small Business Act „přizpůsobit nástroje veřejné politiky potřebám malých a středních 
podniků: usnadnit účast malých a středních podniků na veřejných zakázkách a lépe využívat 
možnosti státní podpory pro malé a střední podniky“, musí program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME) financovat 
opatření na podporu přístupu malých a středních podniků k veřejným zakázkám.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může podpořit iniciativy 
urychlující vznik konkurenceschopných 
odvětví založených na meziodvětvových 
činnostech v oblastech, pro které je typický 
vysoký podíl malých a středních podniků 
a s velkým přínosem pro HDP Unie. 
Takové iniciativy povzbudí rozvoj nových 
trhů a nabídku zboží a služeb založených 
na vysoce konkurenceschopných 
obchodních modelech nebo na 
modifikovaných hodnotových řetězcích. 
Patří zde iniciativy k posílení 
konkurenceschopnosti, účinnějšího 
využívání zdrojů, udržitelnosti a sociální 
odpovědnosti podniků.

3. Komise podporuje iniciativy urychlující 
vznik konkurenceschopných odvětví 
založených na meziodvětvových 
činnostech v oblastech, pro které je typický 
vysoký podíl malých a středních podniků a 
s velkým přínosem pro HDP Unie. Takové 
iniciativy povzbudí využívání nových 
konkurenceschopných obchodních 
modelů, spolupráci malých a středních 
podniků v nových hodnotových řetězcích a
rozvoj nových trhů a podporovat 
zdokonalené produkty a postupy a 
flexibilní organizační struktury. Může se 
jednat o iniciativy k posílení 
konkurenceschopnosti, účinnějšího 
využívání zdrojů, udržitelnosti a sociální 
odpovědnosti podniků. Tyto činnosti 
podněcují přijímání nových obchodních 
modelů a také komerční využití vhodných 
nápadů, pokud jde o nové produkty a 
služby. Z uvedených důvodů může Komise 
podporovat rovněž činnosti v konkrétních 
odvětvích v oblastech, pro které je typický 
vysoký podíl malých a středních podniků 
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a které ve velké míře přispívají k HDP 
Unie, jako je odvětví cestovního ruchu, 
v případech, kdy lze dostatečně prokázat 
přidanou hodnotu na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přispívá k podpoře podnikání
zlepšováním rámcových podmínek, jež 
ovlivňují rozvoj podnikání. Komise 
podporuje takové podmínky pro podnikání, 
které jsou příznivé pro rozvoj a růst 
podniků.

1. Komise přispívá k posilování 
podnikatelského ducha zlepšováním 
rámcových podmínek, jež ovlivňují rozvoj 
podnikání. Komise podporuje takové 
podmínky pro podnikání, které jsou 
příznivé pro zahájení činnosti, rozvoj, 
převod a růst podniků a druhou šanci pro 
podnikatele.

Odůvodnění

Malé a střední podniky jsou citlivé na rychle se měnící tržní podmínky a je důležité zachovat 
v otázce přidělování finančních prostředků určitou míru flexibility.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky v jejich počáteční a růstové 
fázi a které doplňují použití finančních 
nástrojů členských států pro malé a střední 
podniky na celostátní a regionální úrovni. 
Aby se zajistila doplňkovost, budou tato 
opatření úzce koordinována s opatřeními v 
rámci politiky soudržnosti a na vnitrostátní 
úrovni. Cílem takových opatření je 
povzbudit nabídku kapitálového i 
úvěrového financování.

1. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky a omezit a zjednodušit 
časově náročné překážky v jejich 
počáteční a růstové fázi i ve fázi převodu, 
aniž by jim ukládala další administrativní 
a regulační zátěž, a která doplňují použití 
finančních nástrojů členských států pro 
malé a střední podniky na celostátní a 
regionální úrovni. Aby se zajistila 
doplňkovost, budou tato opatření úzce 
koordinována s opatřeními v rámci politiky 
soudržnosti a na vnitrostátní úrovni. Cílem 
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takových opatření je povzbudit nabídku 
kapitálového i úvěrového financování.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby bylo možné nadále zlepšovat 
konkurenceschopnost podniků v Unii a 
jejich přístup na trhy, bude Komise 
pokračovat v podpoře sítě Enterprise 
Europe Network.

1. Aby bylo možné nadále zlepšovat 
konkurenceschopnost podniků v Unii a 
jejich přístup na trhy, bude Komise 
financovat síť Enterprise Europe Network 
a určovat vhodné programy Unie, které by 
mohly pomoci zlepšovat 
konkurenceschopnost podniků a využívat 
podnikatelské příležitosti, zejména na 
jednotném trhu; vyvaruje se přitom 
zdvojování úsilí, které již vynakládají 
členské státy.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může podpořit opatření ke 
zlepšení přístupu malých a středních 
podniků na jednotný trh, včetně 
poskytování informací a zlepšování 
informovanosti.

2. Komise podpoří opatření ke zlepšení 
přístupu malých a středních podniků na 
jednotný trh, včetně poskytování informací 
(a to i prostřednictvím digitálních služeb) 
a zlepšování informovanosti o tématech, 
jako jsou přeshraniční obchodní 
příležitosti. Tato opatření mohou rovněž 
usilovat o odstranění stávajících právních 
a regulačních překážek. Opatření mohou 
zahrnovat zajištění toho, aby kontaktním 
místům sítě Europe Enterprise Network a 
služby Europe Direct byly poskytovány 
příslušné informace a v případě potřeby 
pro ně bylo zajištěno školení s cílem 
nabízet malým a středním podnikům 
služby vysoké kvality, a změnu zaměření 
sítě Europe Enterprise Network na 
poskytování cílené individuální podpory 
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malým a středním podnikům.

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Konkrétní opatření se zaměří na 
usnadnění přístupu malých a středních 
podniků na trhy mimo Unii a na posilování 
existujících podpůrných služeb na těchto 
trzích. Malé a střední podniky mohou 
z programu obdržet podporu v oblasti 
norem a práv duševního vlastnictví 
v prioritních třetích zemích.

3. Konkrétní opatření se zaměří na 
usnadnění přístupu malých a středních 
podniků na trhy mimo Unii a na posilování 
existujících podpůrných služeb na těchto 
trzích. Malé a střední podniky mohou 
z programu obdržet podporu, poradenství a 
informace mj. o překážkách bránících 
vstupu na trh, obchodních příležitostech, 
normách a právech duševního vlastnictví 
v prioritních třetích zemích. Tato opatření 
doplňují, avšak nesmí zdvojovat základní 
aktivity členských států v oblasti podpory 
obchodu.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K provádění programu Komise přijme 
roční pracovní program podle 
přezkumného postupu uvedeného v čl. 16 
odst. 2. Roční pracovní programy stanoví 
cíle, předpokládané výsledky, metodu 
provádění a jejich celkovou částku. 
Obsahují rovněž popis opatření, která mají 
být financována, s uvedením částky 
vyčleněné na každé opatření, orientačního 
rozvrhu provádění a také vhodných 
ukazatelů pro sledování efektivity 
při dosahování výsledků a plnění cílů. 
V případě grantů obsahují priority, 
základní hodnotící kritéria a maximální 
míru spolufinancování.

1. K provádění programu Komise přijme 
roční pracovní program podle 
přezkumného postupu uvedeného v čl. 16 
odst. 2. Roční pracovní programy stanoví 
na základě předchozích konzultací cíle, 
předpokládané výsledky, metodu 
provádění a jejich celkovou částku. 
Obsahují rovněž popis opatření, která mají 
být financována, s uvedením částky 
vyčleněné na každé opatření, orientačního 
rozvrhu provádění a také vhodných 
ukazatelů pro sledování efektivity 
při dosahování výsledků a plnění cílů. 
V případě grantů obsahují priority, 
základní hodnotící kritéria a maximální 
míru spolufinancování.
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení dopadů opatření Unie, jež 
mají zvlášť velký význam z hlediska 
konkurenceschopnosti podniků, aby se 
zjistilo, ve kterých oblastech je nutno 
zjednodušit stávající právní předpisy nebo 
ve kterých oblastech je nutno navrhnout
nové právní předpisy;

c) kontroly účelnosti stávajících právních 
předpisů a posouzení dopadů opatření 
Unie, jež mají zvlášť velký význam 
z hlediska konkurenceschopnosti a růstu
podniků, a to zejména malých a středních 
podniků, aby se zjistilo, ve kterých 
oblastech je nutno zjednodušit nebo zrušit
stávající právní předpisy, a bylo zajištěno, 
aby zátěž malých a středních podniků byla 
snížena na minimum v oblastech, v nichž 
se navrhují nové právní předpisy;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) hodnocení právních předpisů 
ovlivňujících podniky, specifické 
průmyslové politiky a opatření 
souvisejících s konkurenceschopností.

d) hodnocení právních předpisů 
ovlivňujících podniky, a zejména malé a 
střední podniky, specifické průmyslové 
politiky a opatření souvisejících s 
konkurenceschopností.

Odůvodnění

Důležitost malých a středních podniků by proto měla být v popisu programu zdůrazněna.

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise zpracuje výroční zprávu 
o sledování, v níž zhodnotí účelnost 

2. Komise zpracuje výroční zprávu 
o sledování, v níž zhodnotí účelnost 
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a efektivitu podporovaných opatření 
z hlediska finančního plnění, výsledků 
a pokud možno i dopadu. Zpráva zahrnuje 
informace o výši výdajů souvisejících s 
klimatem a o účinku podpory cílů 
souvisejících se změnou klimatu do takové 
míry, aby sběr těchto informací nevytvářel 
neopodstatněnou administrativní zátěž pro 
malé a střední podniky.

a efektivitu podporovaných opatření 
z hlediska finančního plnění, výsledků 
a dopadu, především včetně vytváření 
pracovních míst a růstu. Zpráva zahrnuje 
informace o výši výdajů souvisejících s 
klimatem a o účinku podpory cílů 
souvisejících se změnou klimatu do takové 
míry, aby sběr těchto informací nevytvářel 
neopodstatněnou administrativní zátěž pro 
malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejpozději do roku 2018 Komise 
vypracuje hodnotící zprávu o dosažení cílů 
všech opatření podpořených z programu co 
do úrovně výsledků a dopadů, účinnosti 
využití zdrojů a jejich evropské přidané 
hodnoty, aby bylo možné rozhodnout 
o prodloužení, úpravě nebo zrušení těchto 
opatření. Toto hodnocení se bude také 
zabývat rozsahem zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější provázaností, stálou 
platností všech cílů a také přínosem 
opatření z hlediska priorit Unie, 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění. Vezme v úvahu 
výsledky hodnocení dlouhodobého dopadu 
opatření předchozího programu.

3. Nejpozději do roku 2018 Komise 
vypracuje hodnotící zprávu – která bude 
zveřejňována každé tři roky – o dosažení 
cílů všech opatření podpořených z 
programu co do úrovně výsledků a dopadů, 
zejména na tvorbu pracovních míst a 
hospodářský růst, účinnosti využití zdrojů 
a jejich evropské přidané hodnoty, aby 
bylo možné rozhodnout o prodloužení, 
úpravě nebo zrušení těchto opatření. Toto 
hodnocení se bude také zabývat rozsahem 
zjednodušení, jeho vnitřní a vnější 
provázaností, stálou platností všech cílů 
a také přínosem opatření z hlediska priorit 
Unie, inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění. Vezme v úvahu 
výsledky hodnocení dlouhodobého dopadu 
opatření předchozího programu.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Aby se finanční prostředky dostaly k 
malým a středním podnikům, zavádí se 
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monitorovací systém zajišťující, že banky 
použijí finanční prostředky a záruky na 
rozšíření poskytování úvěrů pro malé a 
střední podniky. To může zahrnovat 
způsoby podávání zpráv a kodex chování 
bank poskytujících úvěry malým a 
středním podnikům. Tento monitorovací 
systém rovněž zajistí, aby úvěry 
z finančních prostředků Unie nezískávaly 
pouze střední podniky, ale také malé 
podniky a mikropodniky.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční nástroje programu jsou 
využívány s cílem usnadnit růstově 
orientovaným malým a středním podnikům 
přístup k financím. Finanční nástroje 
sestávají z kapitálového nástroje a nástroje 
úvěrových záruk.

1. Finanční nástroje programu jsou 
využívány s cílem usnadnit malým a 
středním podnikům v jejich počáteční a 
růstové fázi i ve fázi převodu přístup k 
financím. Finanční nástroje sestávají 
z kapitálového nástroje a nástroje 
úvěrových záruk.

Odůvodnění

Malé a střední podniky jsou citlivé na rychle se měnící tržní podmínky a je důležité zachovat 
v otázce přidělování finančních prostředků určitou míru flexibility.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční nástroje pro růstově 
orientované malé a střední podniky mohou 
být případně kombinovány s jinými 
finančními nástroji zřízenými členskými 
státy a jejich správními orgány v souladu 
s [čl. 33 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 
XXX/201X [nové nařízení o strukturálních 

2. Finanční nástroje pro malé a střední 
podniky mohou být případně kombinovány 
s jinými finančními nástroji zřízenými 
členskými státy a jejich správními orgány v 
souladu s [čl. 33 odst. 1 písm. a) nařízení 
(EU) č. XXX/201X [nové nařízení o 
strukturálních fondech] a s granty 
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fondech] a s granty financovanými Unií, 
a to i podle tohoto nařízení.

financovanými Unií, a to i podle tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Příloha I – obecný cíl 1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Posilovat konkurenceschopnost a 
udržitelnost podniků Unie, včetně podniků 
v odvětví cestovního ruchu

1. Posilovat konkurenceschopnost a 
udržitelnost podniků Unie 

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Příloha I – obecný cíl 1 – ukazatel dopadu 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Změna administrativní zátěže pro malé a 
střední podniky (počet dní potřebných k 
založení nového podniku).

Snížení administrativní a regulační zátěže 
pro malé a střední podniky (počet dní 
potřebných k založení nového podniku).

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Příloha I – specifický cíl 1 – rozvoj politiky pro MSP – ukazatel výsledků 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Počet členských států, které používají test 
dopadů na MSP.

Počet členských států, které používají test 
dopadů na MSP a test hodnocení 
z hlediska konkurenceschopnosti

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Příloha I – specifický cíl 2 – podpora podnikání – střednědobý cíl (výsledek) 2017

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přibližně 7 zjednodušujících opatření za 
rok. 

Nejméně 7 zjednodušujících opatření 
přijatých za rok. 
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Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Příloha II – odst. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EFG se zaměří na fondy poskytující 
rizikový kapitál a mezaninové financování,
např. podřízené a účastnické půjčky, 
podnikům ve fázi expanze nebo růstu, 
zejména těm se zahraničním působením, 
přičemž bude moci investovat do nově 
založených podniků, spolu s kapitálovým 
nástrojem pro výzkum, vývoj a inovace 
spadajícím pod iniciativu Horizont 2020. V 
tomto druhém případě nesmí investice z 
EFG přesáhnout 20 % z celkové investice 
EU s výjimkou víceetapového financování, 
kde bude financování z EFG a z 
kapitálového nástroje pro výzkum, vývoj a 
inovace poskytováno poměrně na základě 
investiční strategie fondů. EFG se vyhne 
výkupnímu nebo náhradnímu kapitálu 
určenému na likvidaci pořízeného podniku. 
Na základě vývoje tržních podmínek může 
Komise rozhodnout o změně uvedené 20% 
hranice.

1. EFG se zaměří na fondy poskytující 
rizikový kapitál a mezaninové financování, 
např. podřízené a účastnické půjčky, 
podnikům ve fázi expanze nebo růstu (mezi 
něž patří inovativní podniky ve fázi 
expanze a růstu), zejména těm se 
zahraničním působením, přičemž bude 
moci investovat do nově založených 
podniků, spolu s kapitálovým nástrojem 
pro výzkum, vývoj a inovace spadajícím 
pod iniciativu Horizont 2020. V tomto 
druhém případě nesmí investice z EFG 
přesáhnout 20 % z celkové investice EU s 
výjimkou víceetapového financování, kde 
bude financování z EFG a z kapitálového 
nástroje pro výzkum, vývoj a inovace 
poskytováno poměrně na základě 
investiční strategie fondů. EFG se vyhne 
výkupnímu nebo náhradnímu kapitálu 
určenému na likvidaci pořízeného podniku. 
Na základě vývoje tržních podmínek může 
Komise rozhodnout o změně uvedené 20% 
hranice.
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