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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta akčný plán Komisie a opatrenia prijaté s cieľom uľahčiť prístup MSP k financiám;

2. uznáva, že MSP výrazne prispievajú k vytváraniu pracovných miest, udržateľnému rastu 
a inováciám;

3. poznamenáva, že finančná kríza v EÚ viedla k úpadku niekoľkých európskych bánk a že 
v dôsledku toho sú veritelia menej ochotní poskytovať úvery MSP, čo bráni MSP 
v prístupe k financiám; 

4. vyzýva členské štáty, aby vytvorili zrýchlené postupy a jednotné kontaktné miesta pre 
MSP s cieľom podporiť zakladanie nových podnikov a uľahčiť ich prístup na 
medzinárodné trhy; 

5. vyzýva Komisiu, aby podporila rozvoj vnútroštátnych investičných bánk pre MSP 
a prijala opatrenia, ktoré umožnia existujúcim investičným bankám pre MSP rozšíriť 
svoju činnosť v iných členských štátoch v súlade s podmienkami platnými v týchto 
členských štátoch;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli podnikateľom úplné a platné informácie 
o prístupe k primeranému financovaniu, a to vo všetkých jazykoch EÚ a s užitočnými 
odkazmi; 

7. vyzýva členské štáty, aby znížili byrokratickú záťaž a zjednodušili postupy, ktoré bránia 
zakladaniu nových podnikov a vytvárajú prekážky fungovania MSP;

8. vyzýva členské štáty, aby čo najskôr transponovali smernicu o oneskorených platbách;

9. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zaoberali otázkou zjednodušenia daní 
pre MSP, ktoré lepšie podporí investície vrátane cezhraničných investícií, ako aj 
produktivitu a rast;

10. zdôrazňuje, že v záujme zlepšenia prístupu MSP k verejným zákazkám je nevyhnutné 
vytvoriť spravodlivý a transparentný regulačný rámec EÚ pre verejné obstarávanie.


