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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá akční plán Komise a opatření přijatá s cílem zjednodušit přístup malých a středních 
podniků k financování;

2. uznává, že malé a střední podniky významně přispívají k vytváření pracovních míst, 
k udržitelnému růstu a k inovacím;

3. poznamenává, že finanční krize v EU vedla k úpadku řady evropských bank a v důsledku 
toho jsou věřitelé méně ochotni poskytovat úvěry malým a středním podnikům, což jim 
brání v přístupu k financování; 

4. vyzývá členské státy, aby zavedly zrychlené postupy a jednotná místa pro vyřizování 
všech potřebných záležitostí pro malé a střední podniky, a napomohly tak zakládání 
nových podniků a také usnadnily jejich přístup na mezinárodní trhy; 

5. vyzývá Komisi, aby podpořila rozvoj vnitrostátních investičních bank pro malé a střední 
podniky a přijala opatření, která umožní stávajícím investičním bankám pro malé a střední 
podniky rozšířit svou činnost v jiných členských státech v souladu s podmínkami platnými 
v těchto členských státech;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby podnikatelům poskytly úplné a platné informace o 
přístupu k odpovídajícímu financování, a to ve všech jazycích EU a s užitečnými odkazy; 

7. vyzývá členské státy, aby snížily byrokratickou zátěž a zjednodušily postupy, které brání 
zakládání nových podniků a vytváří překážky fungování malých a středních podniků;

8. vyzývá členské státy, aby co nejdříve provedly směrnici o opožděných platbách do 
vnitrostátního práva;

9. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby se zabývaly zjednodušením daní pro malé a 
střední podniky, které lépe podpoří investice, včetně přeshraničních investic, a také 
produktivitu a růst;

10. zdůrazňuje, že je nezbytný spravedlivý a transparentní regulační rámec pro zadávání 
veřejných zakázek, aby měly malé a střední podniky lepší přístup k veřejným zakázkám.


