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NÁVRHY
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:
1. zdůrazňuje nutnost větší míry začlenění politik Unie ve prospěch malých a středních
podniků, pokud jde o inovaci, růst, konkurenceschopnost, internacionalizaci,
podnikatelskou činnost, produktivitu zdrojů, omezení byrokracie, kvalitu lidských zdrojů
a odpovědnost za životní prostředí a sociální odpovědnost;
2. konstatuje, že míra nezaměstnanosti mladých Evropanů (15–24 let) dosáhla
neudržitelných 23 % a v členských státech, které krize postihla nejhůře, přesahuje 50 %;
poukazuje na skutečnost, že tato extrémně vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí
vede k rozsáhlému odlivu mozků a významným způsobem oslabuje naši schopnost docílit
v budoucnu udržitelného růstu;
3. zdůrazňuje, že zásadní význam pro podporu růstu a inovací, a tím i pro zvýšení
zaměstnanosti v Unii, má volná a spravedlivá hospodářská soutěž na jednotném trhu
podporovaná společnými sociálními normami;
4. poukazuje na to, že 20 milionů malých a středních podniků v EU představuje 99 %
podniků a že tyto podniky jsou hnací silou hospodářského růstu, inovací, zaměstnanosti
a sociálního začlenění;
5. vítá skutečnost, že v posledních letech došlo k rozvoji sociální ekonomiky, která
představuje novou formu podnikání v Evropské unii; vyzývá členské státy, aby
prohloubily programy podporující její vytváření a rozvoj;
6. poukazuje na to, že podniky však často čelí problémům se sháněním peněz na financování
svého výzkumu, na vývoj nových produktů nebo na přístup na nové trhy;
7. poznamenává, že založení podniku v Evropě trvá 4 dny (Belgie) až 40 dní (Malta) 1;
8. vítá Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky
(COSME) a nástroj pro malé a střední podniky v rámci Horizontu 2020; lituje však
skutečnosti, že je rozpočet programu COSME a malých a středních podniků v programu
Horizont 2020 v rámci víceletého finančního rámce omezený;
9. vítá zejména konkrétní opatření stanovená v rámci programu COSME, která byla
vypracována s cílem zlepšit rámcové podmínky pro podniky, zejména pro malé a střední
podniky, usnadnit přístup k finančním prostředkům a k trhům a podporovat podnikání
a podnikatelskou kulturu; zdůrazňuje potřebu podporovat podnikatelské dovednosti,
zejména mezi mladými lidmi od raného věku a mezi ženami; zdůrazňuje, že pro podporu
rozvoje podnikání v Evropě je zásadní předvídatelné a jasné právní prostředí; očekává, že
kroky a opatření na podporu podnikání na úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni se budou
vztahovat na všechny druhy podnikatelských modelů, včetně družstev, řemesel,
1
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podnikání, svobodných povolání a sociálních podniků; vítá zejména trvalou podporu
kapitálového i úvěrového financování v rámci programu Horizont 2020 a programu
COSME;
10. vyzývá Komisi, aby malým a středním podnikům zajistila lepší přístup ke strukturálním
fondům, zejména tím, že zjednoduší požadavky pro dříve financované projekty, omezí
požadavky na spolufinancování, zlepší poradenství pro různé typy malých a středních
podniků a vytvoří kapacitu na podporu financování malých a středních podniků;
11. zdůrazňuje význam výzkumu a inovací pro zvyšování potenciálu evropských malých
a středních podniků v oblasti konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelnosti a tvorby
pracovních míst a bere na vědomí zvláštní důraz, který program Horizont 2020
a Evropský inovační a technologický institut (EIT) klade na zakládání a podporu
inovativních malých a středních podniků s vysokým potenciálem růstu;
12. vítá iniciativu v rámci programu Komise REFIT, jejímž cílem je zrušení některých
právních předpisů EU, které prokazatelně představují nepřiměřenou zátěž pro evropské
podniky, zejména pro malé a střední podniky;
13. domnívá se, že program Erasmus pro mladé podnikatele podpoří podnikání a tvorbu
pracovních míst;
14. zdůrazňuje význam malých a středních podniků nejen pro vytváření, ale i pro zachovávání
pracovních míst;
15. žádá, aby byla zajištěna lepší koordinace mechanismů EU pro financování, včetně
strukturálních fondů, EFRR, programu Horizont 2020 a investic EIB, zvláště pokud jde
o financování inovativních malých a středních podniků, a žádá, aby byly posouzeny
překážky, jejichž stávajícím důsledkem je skutečnost, že banky v některých členských
státech nemohou poskytovat finanční prostředky a úvěrové záruky ve prospěch malých
a středních podniků a reálné ekonomiky;
16. vyzývá Komisi a členské státy, aby přísněji posuzovaly dopad budoucích i stávajících
právních předpisů na malé a střední podniky a na konkurenceschopnost obecně;
17. vyzývá k podpoře programů mobility pro podnikatele v EU, jako je program Erasmus pro
mladé podnikatele, a k zahrnutí vzdělávání v oblasti podnikání do školních osnov
prostřednictvím výměny osvědčených postupů;
18. domnívá se, že opatření veřejné politiky hrají důležitou úlohu, pokud jde o podporu
a stimulaci zakládání a rozvoje malých a středních podniků (těmito opatřeními jsou např.
dostupné půjčky, poradenské služby v oblasti veřejných iniciativ a tvorby právních
předpisů, inkubátory a akcelerátory, klastry, střediska předávání technologií, školicí
a poradenské programy atd.); v tomto ohledu považuje za důležité získávání kontaktů
(„networking“) a výměnu osvědčených postupů; domnívá se, že nehmotná a nefinanční
podpora, jako je přístup ke znalostem a informacím, vzdělávání v oblasti financí
a obchodní kontakty, je důležitá pro to, aby noví podnikatelé a malé a střední podniky
mohli rozvíjet své podnikání; domnívá se, že na podporu vnitřního trhu a obchodu mezi
malými podniky je mimořádně důležité zajistit vzájemné uznávání profesních kvalifikací
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a interoperabilitu různých obchodních regulačních systémů;
19. poukazuje na to, že mladé podniky, které se po počáteční fázi dokázaly rychle a důrazně
prosadit v mezinárodním měřítku jsou užitečným přispěním pro hospodářství, neboť
vytvářejí inovace, podporují inovace v jiných společnostech, zapojují se do mezinárodních
dodavatelských řetězců a vytvářejí udržitelná a kvalitní pracovní místa; konstatuje však,
že jelikož se tyto společnosti v počáteční fázi potýkají se značnými obtížemi v důsledku
nízké kapitálové úrovně, byly by pro ně prospěšné levné, jednoduché a rychlé postupy
zahájení podnikání;
20. zdůrazňuje, že vytváření a poskytování „ucelené“ podpory mladým podnikatelům
prostřednictvím podnikatelských inkubátorů je pro ně významnou příležitostí, jak si
vyzkoušet své nápady, seznámit se s podnikatelským prostředím a navázat kontakty
s potenciálními partnery, zákazníky a investory; zdůrazňuje, že poradenství je důležité
nejen v počáteční fázi, ale i v rozhodujících letech následujících po počáteční fázi;
21. domnívá se, že malé a střední podniky mají v evropském hospodářství velký inovační
potenciál a hrají rozhodující úlohu při nalézání práce; s politováním konstatuje, že
v mnoha členských státech jsou vyloučeny ze státní politiky výzkumu, inovací a vývoje,
a vyzývá k radikální změně tohoto trendu;
22. poznamenává, že v mnoha členských státech chybí dostatečná podpora a/nebo dostatečný
regulační rámec pro zajištění náležitých podmínek pro mladé a inovativní společnosti
a začínající podniky, a zdůrazňuje, že je třeba lépe koordinovat různé evropské, celostátní,
regionální a místní politiky a nástroje týkající se malých a středních podniků;
23. konstatuje, že dlouhodobá strategie zaměřená na zlepšení konkurenceschopnosti podniků
a na ochranu zaměstnanosti by mohla vyžadovat restrukturalizaci; opětovně připomíná, že
je důležité poskytovat informace a konzultovat se zaměstnanci při předpokládané
restrukturalizaci a pomoci s jejím zvládnutím; vyzývá Komisi, aby na základě článku 225
Smlouvy o fungování Evropské unie a po konzultacích se sociálními partnery co nejdříve
předložila návrh právního aktu v souladu s podrobnými doporučeními, která jsou uvedena
v usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2013;
24. vítá zavedení „testu malých a středních podniků“; vyjadřuje však politování nad tím, že
jen některé členské státy učinily tento test součástí svého vnitrostátního rozhodovacího
procesu;
25. je přesvědčen, že nekalá daňová soutěž mezi členskými státy negativně ovlivňuje rozvoj
podniků, že daňové systémy často znevýhodňují malé a střední podniky oproti velkým
společnostem, a potlačují tudíž jejich růstový potenciál a investiční možnosti; podporuje
lepší koordinaci v oblasti zdaňování podniků v EU prostřednictvím zavedení
harmonizovaného základu daně společně s opatřeními zaměřenými na boj proti daňovým
únikům a agresivnímu daňovému plánování;
26. vyzývá členské státy, aby nadále přijímaly politická opatření společně s hospodářskými
a regulačními pobídkovými mechanismy, které formují kulturní a vzdělávací systémy, a to
prostřednictvím vytváření partnerství a výměnných sítí mezi různými stupni vzdělávání
a společnostmi s cílem překlenout stávající mezery mezi akademickou obcí a trhem
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a usnadnit výzkumným pracovníkům pohyb mezi univerzitami a společnostmi, a tím
podporovat inovace; je přesvědčen, že členské státy musí lépe reagovat na potřeby trhu
práce, především tím, že budou podporovat učení a učňovskou přípravu založené na
pracovní činnosti, zajišťovat rekvalifikace zaměstnanců a nabízet možnosti celoživotního
vzdělávání; vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily funkční systémy pro přechod
z vyššího či učňovského vzdělávání na trh práce, zvláště pak pro mladé odborníky, kteří
na trh práce vstupují poprvé; požaduje, aby do vzdělávacích systémů byly od
středoškolské úrovně zavedeny kurzy podnikání a aby podnikání figurovalo jako klíčová
dovednost ve vzdělávacích programech a programech odborné přípravy;
27. zdůrazňuje, že v zájmu řešení nynějšího nedostatku dovedností v Evropě je třeba naléhavě
jednat a urychlit přístup žen k vědeckému a technickému vzdělávání a zaměstnání,
zejména v odvětví nových informačních a komunikačních technologií;
28. vyzývá členské státy, aby za pomoci informací, prezentace osvědčených postupů
a zajištěním platformy pro výměnu informací podporovaly kulturu internacionalizace;
naléhavě je žádá, aby dbaly o rozvoj dovedností na poli podnikání s důrazem na
mezinárodní činnost, podporovaly transparentnost, pokud jde o dostupné podpůrné
nástroje pro začínající podniky, podporovaly vytváření kontaktů a výměnné programy,
které propojí mladé podnikatele s potenciálními investory a obchodními partnery, aby
poskytovaly provozní poradenství a podporu i po počáteční fázi, a tím aby pomáhaly
začínajícím podnikům překlenout kritické první roky a poskytovaly pobídky pro tvorbu
pracovních míst;
29. zdůrazňuje, že v EU je potřeba podporovat vzdělávání a dovednosti v oblasti přírodních
věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM) jako nezbytné prostředky pro splnění
zvyšující se poptávky podniků v následujících letech a pro rozvoj inovačních pracovníků
a podnikatelů zítřka; zdůrazňuje potřebu zabývat se stále nižším podílem žen v oblasti
přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky a potřebu dalšího rozšiřování zdrojů
talentu v EU;
30. konstatuje, že systémy odborného vzdělávání, které kombinují teoretickou přípravu
s praktickými zkušenostmi, mají pozitivní dopad na zaměstnanost; v této souvislosti
zdůrazňuje význam úzké spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem a zapojení
sociálních partnerů;
31. zdůrazňuje význam poskytování podnikatelského vzdělávání mladým Evropanům
a podpory podnikatelského přístupu; v této souvislosti upozorňuje na význačnou úlohu,
kterou má Evropský inovační a technologický institut (EIT) při podpoře podnikatelské
kultury pomocí vzdělávání, odborné přípravy a praxe; upozorňuje na to, že všechna
znalostní a inovační společenství Evropského inovačního a technologického institutu
aktivně podporují podnikání ve svých příslušných oborech tím, že vytvářejí osnovy, které
propojují špičkovou vědu a inovace s podnikatelskými dovednostmi a zkušenostmi, čímž
připravují budoucí podnikatele a vnášejí do stávajících podniků inovativní a podnikatelské
myšlení;
32. je přesvědčen o významu podpory podnikání seniorů jako prostředku k zapojení seniorské
populace se značnými podnikatelskými zkušenostmi do procesu inovace, čímž se
prodlužuje pracovní život a zachovávají se dovednosti nezbytné na pracovním trhu;
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33. podporuje iniciativy EU, které pomáhají malým a středním podnikům snáze získat více
finančních prostředků tím, že usnadňují a urychlují přístup mladých a inovativních
společností k financování, povzbuzují členské státy k přijetí mechanismů na podporu
inovací (např. mechanismů zápočtu daně na financování výzkumu a inovací) a odstraňují
nerovnosti mezi členskými státy; podporuje iniciativy, jejichž cílem je povzbudit
zkrachovalé podnikatele, nabídnout jim tak druhou šanci a neodrazovat je od
podstupování rizika;
34. domnívá se, že evropské malé a střední podniky jsou velmi závislé na financování ze
strany bank, což zvyšuje jejich zranitelnost; poznamenává, že nové formy financování
prostřednictvím inovativních programů a nebankovních způsobů financování, jako jsou
systémy vzájemných půjček, skupinové financování, družstevní obchodní modely,
mikroúvěry a další nástroje, jsou skutečným přínosem a mohou malým a středním
podnikům poskytnout životně důležité investice pro vytváření pracovních míst; domnívá
se, že nové formy financování mohou být přínosem pro mladé, dynamické podniky, které
mají potíže se získáváním přístupu k tradičním zdrojům financování, protože se jedná
o nové podniky; vítá skutečnost, že Komise uznává potenciál alternativních zdrojů
financování pro zakládání nebo přebírání malých a středních podniků a že prověřuje
příležitost pro vytvoření rámce a podporu pro tento přístup; vyzývá Komisi, aby prověřila,
jak by tyto zdroje financování mohly být dále využity na pomoc mikropodnikům a malým
a středním podnikům a na řešení potřeby regulace, vzdělávání a výzkumu v této oblasti;
vyzývá členské státy, které jednají ve spolupráci se sociálními partnery a dalšími
zúčastněnými stranami na regionální a místní úrovni, aby určily strategická odvětví
vhodná pro projekty s alternativním financováním, zejména v oblastech, kde tradiční
hospodářství nemůže dostatečně naplnit specifické hospodářské a sociální potřeby;
35. považuje za krajně důležité, aby členské státy provedly směrnici 2011/7/EU o postupu
proti opožděným platbám v obchodních transakcích, podle níž, pokud jde o transakce
mezi podniky a orgány veřejné moci, nesmí smluvní doba splatnosti překročit lhůty
stanovené v čl. 4 odst. 3, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak a je-li to objektivně
odůvodněné s ohledem na zvláštní povahu nebo rysy smlouvy, a lhůty v žádném případě
nepřesahují 60 kalendářních dnů;
36. zdůrazňuje potřebu zjednodušit a harmonizovat předpisy a poskytnout finanční a daňové
pobídky s cílem umožnit neformálním investorům a investorům počátečního a rizikového
kapitálu podílet se na přeshraničním financování inovativních podniků a podniků
zahajujících činnost a s cílem vytvořit evropský prostor rizikového kapitálu; zdůrazňuje,
že je důležité snížit daně z kapitálových výnosů z investic do inovativních malých
a středních podniků zaměřených na výzkum;
37. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby pomohly místním orgánům a sdružením malých
a středních podniků podporovat místní výrobu a kvalitu výrobků, například
prostřednictvím vytvoření obchodních klastrů pro společné projekty v oblasti výzkumu
a vývoje;
38. je přesvědčen, že inovace v malých a středních podnicích jsou významnou cestou
k vytváření pracovních míst; poukazuje na to, že k úspěšné účasti v inovačním systému je
důležité, aby malé a střední podniky samy řídily své inovační činnosti a aby podpora byla
AD\1011648CS.doc
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lépe přizpůsobena jejich skutečným potřebám;
39. vyzývá Komisi, aby při přípravě právních předpisů transparentním a řádným způsobem
prováděla testy malých a středních podniků a aby v rámci celé řady legislativních návrhů
co nejrychleji navrhla zjednodušené režimy a výjimky s cílem výrazně snížit náklady
malých a středních podniků;
40. zdůrazňuje, že neinovativní a zavedené malé a střední podniky, které se snaží expandovat
na nové trhy nebo převést své vlastnictví, rovněž často potřebují podporu orgánů státní
správy za účelem zajištění nezbytného financování;
41. vítá vytvoření nástroje pro malé a střední podniky v rámci programu Horizont 2020, který
těmto podnikům umožňuje přístup k finanční i nefinanční podpoře zavádění inovativních
myšlenek; vyzývá Komisi, aby do roku 2014 zavedla tento nástroj tak, aby fungoval
způsobem, který je co nejvstřícnější k malým a středním podnikům, prostřednictvím
jediné příslušné agentury a aby umožňoval skutečný přístup „zdola nahoru“ při
předkládání projektů a podporu všech druhů inovací, včetně netechnologických inovací
a sociálních inovací;
42. zdůrazňuje, že veškerá opatření na podporu malých a středních podniků by měla být
použitelná pro osoby samostatně výdělečně činné, zejména co se týče různých druhů
systémů sociálního zabezpečení, jejich očekávaných přínosů a předcházení rizika při
práci;
43. je přesvědčen, že je třeba podniknout kroky, které zjednoduší a zmenší zátěž, kterou
přináší každé z deseti nejtíživějších nařízení pro malé a střední podniky;
44. vítá snížení poplatků souvisejících s REACH pro malé a střední podniky, přestože
poplatky představují zlomek celkových nákladů na dodržování požadavků; má však velké
obavy, že počáteční odhady nákladů, pokud jde o REACH, byly podceněny, neboť tento
rozdíl již dosahuje více než 1 miliardy EUR a bude se dále zvyšovat;
45. zdůrazňuje skutečnost, že vedle úlohy internetu coby platformy pro sociální komunikaci je
jeho úloha platformy, jejímž prostřednictvím mohou všichni občané spustit službu nebo
inovativní produkt zaměřený na kteréhokoli jiného občana, stejně jako pomoci získat
nezbytné finanční prostředky, základní zásadou jednotného digitálního trhu, a požaduje co
nejrychlejší odstranění překážek přeshraničního obchodu; poukazuje na význam, který má
digitální ekonomika pro vytváření pracovních míst a malých a středních podniků, zvláště
v odvětvích, v nichž má Evropa tradičně silné postavení, jako jsou tvůrčí odvětví, kulturní
dědictví a cestovní ruch; domnívá se, že dokončení jednotného digitálního trhu napomůže
podpoře a rozvoji malých a středních podniků; považuje za nezbytné zajistit, aby byli
k dispozici nezbytní kvalifikovaní pracovníci v oblasti informačních a komunikačních
technologií a aby evropská veřejnost měla dovednosti potřebné k používání těchto
technologií; zdůrazňuje, že by měla být vždy zaručena osobní integrita a ochrana
obchodních údajů;
46. zdůrazňuje možnosti, které představují informační a komunikační technologie tím, že
zvyšují produktivitu a konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že je třeba uvolnit potenciál
jednotného digitálního trhu, a poukazuje na to, že náklady na vytvoření inovativního
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podniku působícího v oblasti informačních a komunikačních technologií se za posledních
deset let snížily o faktor 100, hlavně v důsledku technologií, jako je ultrarychlé
a všudypřítomné širokopásmové pokrytí, cloud computing, software z otevřeného zdroje,
volně přístupná data a zpřístupnění informací veřejného sektoru;
47. zdůrazňuje nutnost zabránit nepřiměřenému regulačnímu zatížení malých a středních
podniků; je přesvědčen, že se Komise musí více snažit, aby splnila svůj závazek z roku
2011, v jehož rámci chce navrhnout zjednodušené režimy regulace pro malé a střední
podniky;
48. domnívá se, že dokončení jednotného digitálního trhu napomůže podpoře a rozvoji
malých a středních podniků; považuje za nezbytné zajistit, aby byli k dispozici nezbytní
kvalifikovaní pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií a aby
evropská veřejnost měla dovednosti potřebné k používání těchto technologií;
49. zdůrazňuje nutnost zlepšit celkovou efektivitu podnikání pomocí projektů a nástrojů, které
umožní čelit výzvě využití energie s cílem podporovat snížené náklady na energie;
50. je přesvědčen, že mikropodniky by měly využívat automatické výjimky a měly by se na
ně vztahovat pouze takové předpisy, které jsou pro ně přínosem;
51. je přesvědčen, že Komise a členské státy by měly podporovat režimy, které by umožnily
snadnější přístup na trh práce odborníkům, kteří na něj vstupují poprvé, a to zejména tak,
že omezí složitost a nákladnost zahájení samostatně výdělečné činnosti, včetně snížení
nepřímých mzdových nákladů; v tomto smyslu také vybízí k zavedení definice „osoby
samostatně výdělečně činné“, která by se vztahovala na činnosti související s evropskou
digitální ekonomikou;
52. zdůrazňuje potřebu zpřísnit předpisy EU týkající se vysledovatelnosti výrobků, a bojovat
tak proti padělání, a vytvořit účinný prostředek na podporu rozvoje malých a středních
podniků;
53. zdůrazňuje, že základní práva pracovníků a zdraví a bezpečnost při práci by neměly být
ohroženy omezením povinností týkajících se vedení dokumentace a předkládání zpráv;
54. vyzdvihuje skutečnost, že elektronická veřejná správa je přínosná zejména pro podnikatele
(především pro malé a střední podniky, které se často potýkají s nepřekonatelnými
překážkami při přeshraničním působení v rámci EU), neboť snižuje administrativní zátěž
a náklady, zvyšuje produktivitu, účinnost, konkurenceschopnost, transparentnost
a otevřenost, posiluje účinnost politických opatření a zajišťuje lepší přístup k postupům
a jejich zefektivnění;
55. je přesvědčen, že nedávné sdělení Komise o účelnosti a účinnosti právních předpisů
(REFIT) by se mělo stát počátkem ambiciózní snahy o vybudování konkurenceschopnější
EU tím, že se sníží náklady na regulaci u podniků pomocí zjednodušení iniciativ, kontrol
účelnosti a rušení právních předpisů;
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