
AD\1011648SK.doc PE519.599v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2013/2176(INI)

4.12.2013

STANOVISKO
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k téme s názvom Ako môže Európska únia prispieť k vytváraniu priaznivého 
prostredia pre podniky, podnikateľské subjekty a začínajúce podniky v záujme 
tvorby nových pracovných miest?
(2013/2176(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Josefa Andrés Barea

(*)Pridružený výbor – článok 50 rokovacieho poriadku



PE519.599v02-00 2/10 AD\1011648SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\1011648SK.doc 3/10 PE519.599v02-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje potrebu väčšej integrácie politík Únie v prospech MSP v súvislosti 
s inováciami, rastom, konkurencieschopnosťou, internacionalizáciou, podnikateľskou 
činnosťou, produktivitou zdrojov, znižovaním byrokracie, kvalitou ľudských zdrojov, ako 
aj environmentálnou a sociálnou a  zodpovednosťou;

2. konštatuje, že miera nezamestnanosti v radoch mladých Európanov (vo veku 15 – 24 
rokov) dosahuje neudržateľnú úroveň 23 % a v krajinách najzávažnejšie postihnutých 
krízou je nad 50 %; poukazuje na to, že extrémne vysoká miera nezamestnanosti mládeže 
vedie k obrovskému odlivu mozgov a výrazne oslabuje našu schopnosť dosiahnuť 
v budúcnosti udržateľný rast;

3. zdôrazňuje, že slobodná a spravodlivá hospodárska súťaž na jednotnom trhu, opierajúca sa 
o spoločné sociálne normy, má kľúčový význam pre naštartovanie rastu a inovácií a teda 
zvýšenie zamestnanosti v Únii;

4. poukazuje na skutočnosť, že v EÚ pôsobí viac než 20 miliónov MSP, pričom tieto MSP 
tvoria 99 % podnikov, a že sú hlavnou hnacou silou hospodárskeho rastu, inovácie, 
zamestnanosti a sociálnej integrácie;

5. víta rast dosiahnutý za posledné roky v oblasti sociálneho hospodárstva ako novej formy 
podnikania v Európskej únii; vyzýva členské štáty, aby prehĺbili programy na podporu 
jeho tvorby a rozvoja;

6. upozorňuje na to, že podniky však často čelia problémom pri hľadaní finančných 
prostriedkov na financovanie svojho výskumu, vývoja nových výrobkov alebo prístupu na 
nové trhy;

7. konštatuje, že v Európe trvá založenie nového podniku 4 (Belgicko) až 40 dní (Malta)1;

8. víta Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) a nástroj pre MSP 
vytvorený v rámci programu Horizont 2020; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 
rozpočet pre program COSME a pre MSP v rámci programu Horizont 2020 vo 
viacročnom finančnom rámci je obmedzený;

9. víta najmä konkrétne opatrenia stanovené v rámci COSME, ktoré sú určené na zlepšenie 
rámcových podmienok pre podniky, najmä MSP, v záujme uľahčenia prístupu 
k finančným prostriedkom a trhom, a na podporu podnikania a podnikateľskej kultúry; 
zdôrazňuje potrebu podporovať podnikateľské zručnosti najmä medzi mladými ľuďmi už 
od útleho veku a ženami; zdôrazňuje, že pre podporu rozvoja podnikania v Európe má 
zásadný význam predvídateľný a jasný regulačný rámec; očakáva, že opatrenia a kroky na 
podporu podnikania na európskej alebo vnútroštátnej úrovni sa budú vzťahovať na všetky 

                                               
1 http://data.worldbank.org/indicator/IC.REG.DURS.
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druhy modelov podnikov vrátane družstiev, remeselných podnikov, slobodných povolaní 
a sociálnych podnikov; víta predovšetkým trvalú podporu kapitálového a úverového 
financovania v rámci programov Horizont 2020 a COSME;

10. vyzýva Komisiu, aby zaručila lepší prístup MSP ku štrukturálnym fondom, a to najmä 
uvoľnením požiadaviek na projekty financované v minulosti, znížením požiadaviek na 
spolufinancovanie, lepším usmerňovaním rôznych typov MSP a vytvorením možnosti 
podporovať financovanie MSP;

11. zdôrazňuje význam výskumu a inovácií pre zlepšovanie konkurencieschopnosti, 
produktivity, udržateľnosti a potenciálu tvorby pracovných miest v prípade európskych 
MSP, a konštatuje, že v rámci programu Horizont 2020 a EIT sa kladie veľký dôraz na 
vytváranie a podporu inovatívnych MSP s vysokou mierou rastu;

12. víta iniciatívu Komisie REFIT zameranú na zrušenie niektorých právnych predpisov EÚ, 
ktoré preukázateľne neprimeraným spôsobom zaťažujú európske podniky, najmä MSP;

13. domnieva sa, že program Erasmus pre mladých podnikateľov podporí podnikanie a tvorbu 
pracovných miest;

14. zdôrazňuje význam MSP nielen pre tvorbu, ale aj pre zachovanie pracovných miest;

15. požaduje lepšiu koordináciu mechanizmov financovania v rámci EÚ vrátane 
štrukturálnych fondov, Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), programu 
Horizont 2020 a investícií EIB, a to najmä v oblasti financovania inovatívnych MSP, 
a žiada o posúdenie prekážok, ktoré v súčasnosti vedú k tomu, že banky v niekoľkých 
členských štátoch nedokážu poskytovať finančné prostriedky ani úverové záruky 
v prospech MSP a reálnej ekonomiky ;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prísnejšie posudzovali vplyv budúcej a súčasnej 
regulácie na MSP a konkurencieschopnosť vôbec;

17. vyzýva na podporu programov EÚ zameraných na mobilitu podnikateľov, ako je Erasmus 
pre mladých podnikateľov, a na začlenenie podnikateľského vzdelávania do 
vnútroštátnych školských osnov prostredníctvom výmeny najlepších postupov;

18. je presvedčený, že opatrenia verejnej politiky zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore 
a stimulovaní vytvárania a rozvoja MSP (napr. dostupné úvery, poradenské služby 
v oblasti verejných iniciatív a právnych predpisov, inkubátory a urýchľovače, klastre, 
strediská transferu technológií, systémy odborného vedenia a mentorstva atď.); domnieva 
sa, že nadväzovanie kontaktov a výmena najlepších postupov majú v tomto ohľade 
významné postavenie; domnieva sa, že nehmotná a nefinančná podpora ako prístup 
k poznatkom a informáciám, finančné vzdelávanie a podnikateľské siete je dôležitá pre to, 
aby noví podnikatelia a nové MSP mohli rozvíjať svoje podnikanie; domnieva sa, že na 
stimulovanie vnútorného trhu a obchodu medzi malými podnikmi je mimoriadne dôležité 
zaistiť vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií a interoperabilitu rôznych systémov 
obchodnej regulácie;

19. poukazuje na to, že mladé spoločnosti, ktoré po svojej začínajúcej etape rýchlo 
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a intenzívne nadobúdajú medzinárodný rozmer, užitočným spôsobom prispievajú 
k hospodárstvu tým, že vytvárajú inovácie, nabádajú k inováciám ďalšie spoločnosti, 
podieľajú sa na medzinárodných dodávateľských reťazcoch a vytvárajú udržateľnú 
vysokokvalitnú zamestnanosť; konštatuje však, že keďže tieto spoločnosti čelia počas 
začínajúcej etapy významným výzvam spôsobeným nízkou úrovňou kapitálu, prospeli by 
im lacné, jednoduché a rýchle začínajúce postupy;

20. poukazuje na to, že dôležitosť vytvorenia a poskytovania integrovanej podpory mladým 
podnikateľom prostredníctvom podnikateľských inkubátorov im dáva možnosť vyskúšať 
svoje myšlienky, oboznámiť sa s obchodnými štruktúrami a skontaktovať sa 
s potenciálnymi partnermi, zákazníkmi a investormi; zdôrazňuje, že dohľad je potrebný 
nielen počas počiatočnej etapy, ale aj počas celého kritického obdobia po začínajúcej 
etape;

21. domnieva sa, že MSP majú ohromný inovačný potenciál v rámci európskeho hospodárstva 
a zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní ciest k práci; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že v mnohých členských štátoch nie sú zaradené do verejného výskumu, inovácií 
a rozvojovej politiky, a vyzýva na radikálne zvrátenie tohto trendu;

22. konštatuje, že podpora a/alebo regulačný rámec v mnohých členských štátoch nie sú 
dostatočné na zabezpečenie vhodných podmienok pre mladé a inovatívne spoločnosti 
a začínajúce podniky, a zdôrazňuje potrebu zlepšiť koordináciu rozličných európskych, 
vnútroštátnych, regionálnych a miestnych politík a nástrojov týkajúcich sa MSP;

23. konštatuje, že môže byť nevyhnutné reštrukturalizovať dlhodobú stratégiu zlepšovania 
konkurencieschopnosti podnikov a ochrany zamestnanosti; opakuje význam poskytovania 
informácií pracovníkom a konzultácií s nimi v prípade očakávanej reštrukturalizácie a 
v záujme pomoci s jej zvládaním; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr na základe článku 225 
Zmluvy o fingovaní Európskej únie a po porade so sociálnymi partnermi predložila návrh 
právneho aktu v súlade s podrobnými odporúčaniami uvedenými v uznesení Európskeho 
parlamentu z 15. januára 2013;

24. víta zavedenie tzv. testu MSP; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že len niektoré 
členské štáty ho zaradili do svojho vnútroštátneho rozhodovacieho procesu;

25. domnieva sa, že nespravodlivá daňová súťaž medzi členskými štátmi má nepriaznivý 
vplyv na rozvoj podnikov, že MSP sú v rámci daňových systémov v porovnaní s väčšími 
podnikmi často znevýhodňované a že tým sa potláča ich potenciálny rast a investičné 
možnosti; vyjadruje sa v prospech lepšej koordinácie systémov dane z príjmu právnických 
osôb v EÚ, a to prostredníctvom zavedenia harmonizovaného daňového základu a súčasne 
vykonávania opatrení na boj proti daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu;

26. vyzýva členské štáty, aby pokračovali v prijímaní politických opatrení sprevádzaných 
hospodárskymi a regulačnými stimulačnými mechanizmami, ktoré formujú kultúru 
a vzdelávacie systémy, a to prostredníctvom vytvárania partnerstiev a výmenných sietí
medzi rôznymi stupňami vzdelávania a spoločnosťami s cieľom zaplniť súčasnú medzeru 
medzi akademickou obcou a trhom a uľahčiť výskumníkom pohyb medzi univerzitami 
a spoločnosťami, čím sa podporí inovácia; domnieva sa, že členské štáty musia lepšie 
reagovať na potreby pracovného trhu, a to najmä podporou učenia sa prácou a učňovskej 
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prípravy, ako aj odbornou rekvalifikáciou zamestnancov a poskytovania možností 
celoživotného vzdelávania; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili realizovateľné 
systémy prechodu od vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy na trh práce, najmä pre 
mladých odborných pracovníkov, ktorí vstupujú na pracovný trh po prvý krát; vyzýva na 
zavedenie kurzov podnikania do vzdelávacích systémov od sekundárnej úrovne a aby vo 
vzdelávacích programoch a programoch odbornej prípravy figurovala ako kľúčová 
schopnosť podnikateľský duch; 

27. zdôrazňuje, že v záujme riešenia nedostatku zručností, ktorému je v súčasnosti Európa 
vystavená, je naliehavo potrebné urýchliť prístup žien k odbornej príprave a povolaniam 
v oblasti vedy a techniky, a to najmä v odvetví nových informačných a komunikačných 
technológií;

28. vyzýva členské štáty, aby podporovali kultúru internacionalizácie prostredníctvom 
informovania, prezentácie osvedčených postupov a zaistenia platformy pre výmenu 
informácií; naliehavo ich žiada, aby zabezpečili rozvoj zručností v oblasti podnikania 
s medzinárodným zameraním, aby presadzovali transparentnosť, pokiaľ ide o dostupné 
podporné nástroje pre začínajúce podniky, aby podporovali sieťovú spoluprácu a výmeny 
spájajúce mladých podnikateľov s potenciálnymi investormi a obchodnými partnermi, 
a aby im poskytovali operačné poradenstvo a podporu aj po začínajúcej etape s cieľom 
pomôcť im prekonať kritické počiatočné roky a a poskytnúť stimuly prezamestnanosť;

29. zdôrazňuje potrebu podporovať vzdelávanie a zručnosti v oblasti vedy, technológií, 
inžinierstva a matematiky (STEM) v EÚ ako nevyhnutný prostriedok na uspokojenie 
čoraz vyššieho dopytu podnikov v nasledujúcich rokoch a na rozvoj budúcich novátorov 
a podnikateľov; zdôrazňuje, že je potrebné riešiť klesajúcu mieru žien študujúcich 
predmety STEM a ďalej rozširovať rozsah talentov v EÚ;

30. berie na vedomie pozitívny vplyv zamestnanosti na systémy odborného vzdelávania 
kombinujúce teoretickú odbornú prípravu s praktickými skúsenosťami; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam úzkej spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom a zapojenie 
sociálnych partnerov;

31. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť pre mladých Európanov vzdelávanie v oblasti 
podnikania a podporovať ich podnikateľské postoje; v tejto súvislosti berie na vedomie 
zásadnú úlohu Európskeho inovačného a technologického inštitútu(EIT) pri presadzovaní 
podnikateľskej kultúry prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy a praxe; 
konštatuje, že všetky znalostné a inovačné spoločenstvá EIT aktívne podporujú 
podnikanie vo svojich príslušných oblastiach rozvíjaním osnov kombinujúcich excelentnú 
vedu a inovácie s podnikateľskými zručnosťami a skúsenosťami, a tak pripravujú 
podnikateľov budúcnosti a dopĺňajú súčasné podniky o inovatívne a podnikateľské 
zmýšľanie;

32. domnieva sa, že je dôležité presadzovať podnikanie seniorov ako spôsob zapájania 
seniorskej populácie do významných obchodných skúseností s inovačným procesom , čím 
sa predĺži ich pracovný život a zachovajú si zručnosti nevyhnutné na pracovnom trhu;

33. podporuje tie iniciatívy na úrovni EÚ, ktoré pomáhajú MSP ľahšie získať prístup 
k väčšiemu množstvu finančných zdrojov, a to tým, že zjednodušujú a urýchľujú prístup 



AD\1011648SK.doc 7/10 PE519.599v02-00

SK

mladých a inovatívnych spoločností k financovaniu, nabádajú členské štáty k prijatiu 
mechanizmov na podporu inovácií (napríklad mechanizmy zápočtu dane na financovanie 
výskumu a inovácií) a odstraňujú nerovnosti medzi členskými štátmi; podporuje iniciatívy 
zamerané na podporu podnikateľov, ktorí sú v úpadku, s cieľom ponúknuť im druhú šancu 
a neodrádzať od prijímania rizika;

34. domnieva sa, že MSP v Európe sú veľmi závislé od bankového financovania a že to 
zvyšuje ich zraniteľnosť; konštatuje, že nové formy financovania prostredníctvom 
inovatívnych programov a nebankových spôsobov ako poskytovanie úverov medzi 
rovnocennými partnermi (peer-to-peer loaning), kolektívne financovanie, inovatívne 
družstevné modely podnikania, mikroúvery a iné nástroje, ktoré môžu zabezpečiť životne 
dôležité investície pre MSP v záujme vytvárania nových pracovných miest, sú skutočne 
prínosné; domnieva sa, že nové formy financovania by mohli byť prospešné pre mladé, 
dynamické spoločnosti, ktoré majú problémy s prístupom k tradičnejším zdrojom 
financovania, pretože ide o nové podniky; víta skutočnosť, že Komisia uznáva potenciál 
alternatívnych zdrojov financovania pre začínajúci podnik a preberania MSP, a to, že 
skúma možnosti zabezpečenia rámca pre tieto prístupy a možnosti ich podpory; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala, ako by sa dal ešte viac využiť pákový efekt týchto zdrojov 
financovania na pomoc mikropodnikom a MSP, a aby riešila regulačné, vzdelávacie 
a výskumné potreby v tejto oblasti; vyzýva členské štáty, aby v spolupráci so sociálnymi 
partnermi a inými zainteresovanými subjektmi na regionálnej a miestnej úrovni určili 
strategické odvetvia vhodné pre projekty s alternatívnym financovaním, a to najmä 
v regiónoch, kde konvenčné hospodárstvo nedokáže dostatočne plniť osobitné 
hospodárske a sociálne potreby; 

35. považuje za mimoriadne dôležité, aby členské štáty implementovali smernicu 2011/7/EÚ 
o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, podľa ktorej v prípade 
transakcií medzi podnikmi a verejnými orgánmi nesmie zmluvná lehota presiahnuť časové 
limity uvedené v článku 4 ods. 3 s výnimkou prípadu, ak to bolo výslovne dohodnuté 
v zmluve a ak je to objektívne odôvodnené vzhľadom na osobitnú povahu alebo prvky 
zmluvy, pričom v žiadnom prípade nesmie presiahnuť 60 kalendárnych dní; 

36. zdôrazňuje, že je potrebné zjednodušiť a harmonizovať pravidlá a poskytnúť finančné 
a daňové stimuly s cieľom umožniť tzv. podnikateľským anjelom, ako aj investorom 
zárodkového a rizikového kapitálu zapojiť sa do cezhraničného financovania inovatívnych 
a začínajúcich podnikov, a že je tiež potrebné vytvoriť európsku oblasť rizikového 
kapitálu; poukazuje na to, aké dôležité je znížiť dane z kapitálových príjmov 
pochádzajúcich z investícií do výskumných, inovatívnych MSP;

37. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby pomáhali miestnym orgánom a združeniam 
MSP s propagáciou miestnej výroby a kvality výrobkov, a to napríklad vytváraním 
obchodných klastrov pre spoločné projekty v oblasti výskumu a vývoja;

38. domnieva sa, že inovácie v MSP sú dôležitou cestou k vytváraniu pracovných miest; 
domnieva sa, že je mimoriadne dôležité, aby svoje inovačné činnosti v záujme úspešnej 
účasti na inovačnom systéme riadili MSP a aby sa podpora lepšie prispôsobila ich 
skutočným potrebám;

39. vyzýva Komisiu, aby pri príprave právnych predpisov transparentne a riadne 
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uskutočňovala testy MSP a aby čo najskôr navrhla ľahšie režimy a výnimky v širšom 
spektre legislatívnych návrhov v záujme výrazného zníženia nákladov pre MSP;

40. zdôrazňuje, že neinovatívne a zavedené MSP, ktoré chcú expandovať na nové trhy alebo 
presunúť svoje vlastníctvo, často potrebujú aj verejnú podporu na zaistenie potrebného 
financovania;

41. víta vytvorenie nástroja pre MSP v rámci programu Horizont 2020, ktorý MSP umožňuje 
prístup k finančnej a nefinančnej podpore zavádzania inovatívnych myšlienok; vyzýva 
Komisiu, aby tento nástroj zaviedla od roku 2014 spôsobom, ktorý je z hľadiska MSP 
najpriaznivejší, a to prostredníctvom jedinej na to určenej agentúry, čím sa zabezpečí 
autentický postup zdola nahor, pokiaľ ide o predkladanie projektov, ako aj podpora 
všetkých typov inovácií vrátane netechnologickej a sociálnej inovácie;

42. zdôrazňuje, že všetky opatrenia na podporu MSP by sa mali dať uplatniť aj na samostatne 
zárobkovo činné osoby, najmä pokiaľ ide o rôzne typy systémov sociálneho zabezpečenia, 
ich očakávané prínosy a prevenciu rizík v práci;

43. domnieva sa, že treba prijať opatrenia na zjednodušenie a zmenšenie záťaže, ktorú prináša 
každé z 10 najzaťažujúcejších nariadení pre MSP;

44. víta zníženie registračných poplatkov v rámci nariadenia REACH pre MSP, hoci poplatky 
predstavujú len zlomok celkových nákladov na jeho dodržiavanie; extrémne sa však 
obáva, že pôvodné odhady nákladov z REACH boli podhodnotené, pričom tento rozdiel 
už dnes dosahuje 1 miliardu EUR a bude ďalej rásť;

45. zdôrazňuje skutočnosť, že popri svojej úlohe ako platformy pre sociálnu komunikáciu, je 
úloha internetu ako platformy, pomocou ktorej môžu všetci občania začať poskytovať 
služby alebo inovatívny produkt určený všetkým ďalším občanom, ako aj pomáhať so 
získavaním potrebných finančných prostriedkov, a tým vytvárať pracovné miesta a MSP, 
hlavnou zásadou jednotného digitálneho trhu, a vyzýva na čo najrýchlejšie odstránenie 
zostávajúcich prekážok brániacich cezhraničnému obchodu; konštatuje, že digitálne 
hospodárstvo má veľmi veľký význam, pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest a MSP, 
najmä v odvetviach, v ktorých má Európa už tradične silné postavenie, ako sú odvetvia 
kreatívneho priemyslu, kultúrne dedičstvo a cestovný ruch; domnieva sa, že dokončenie 
jednotného digitálneho trhu pomôže podpore a rozvoju MSP; považuje za potrebné zaistiť, 
aby bol k dispozícii potrebný kvalifikovaný IKT personál a aby európska verejnosť mala 
digitálne zručnosti potrebné na využívanie informačných a komunikačných technológií; 
zdôrazňuje, že nedotknuteľnosť osoby a ochrana obchodných údajov by mali byť vždy 
zaručené;

46. zdôrazňuje, aké možnosti majú informačné a komunikačné technológie pri zlepšovaní 
produktivity a konkurencieschopnosti; zdôrazňuje, že je potrebné uvoľniť potenciál 
jednotného digitálneho trhu, a poukazuje na to, že náklady na vytvorenie inovatívneho 
začínajúceho podniku v oblasti IKT poklesli za posledných 10 rokov stonásobne, a to 
najmä vďaka technológiám ako ultrarýchle a všadeprítomné širokopásmové pripojenie, 
cloud computing, softvér s otvoreným zdrojovým kódom, otvorené údaje a prístup 
k informáciám verejného sektoru;
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47. zdôrazňuje, že je potrebné zabrániť neprimeranému regulačnému zaťažovaniu MSP; 
domnieva sa, že Komisia musí vyvinúť väčšie úsilie o splnenie svojho záväzku z roku 
2011 navrhnúť ľahšie regulačné režimy pre MSP;

48. domnieva sa, že dokončenie jednotného digitálneho trhu pomôže podpore a rozvoju MSP; 
považuje za potrebné zaistiť, aby bol k dispozícii potrebný kvalifikovaný IKT personál 
a aby európska verejnosť mala digitálne zručnosti potrebné na využívanie informačných 
a komunikačných technológií;

49. zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť celkovú obchodnú efektívnosť prostredníctvom 
projektov a nástrojov, ktoré umožňujú čeliť výzve energetického zhodnocovania v záujme 
podpory nižších energetických nákladov;

50. domnieva sa, že pre mikropodniky by mali profitovať z automatických výnimiek a mali by 
patriť len do tých nariadení, z ktorých majú prospech;

51. domnieva sa, že Komisia a členské štáty by mali presadzovať systémy, ktoré by 
umožňovali ľahší prístup na pracovný trh tým odborníkom, ktorí naň vstupujú po prvý 
raz, a to najmä znížením zložitosti a nákladov samostatnej zárobkovej činnosti vrátane 
zníženia nepriamych nákladov na prácu; v tejto súvislosti podporuje zavedenie európskej 
definície pojmu „individuálne podnikanie“ pre činnosti týkajúce sa európskeho 
digitálneho hospodárstva;

52. zdôrazňuje, že je potrebné posilniť pravidlá EÚ o vysledovateľnosti výrobkov v záujme 
boja proti falšovaniu a vytvoriť účinný spôsob podpory rozvoja MSP; 

53. zdôrazňuje, že základné práva pracovníkov a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci by sa 
nemali ohrozovať zmenšovaním povinností v oblasti dokumentácie a podávania správ;

54. zdôrazňuje skutočnosť, že elektronická verejná správa je osobitne prospešná pre 
podnikateľov (najmä MSP, ktoré pri cezhraničnom pôsobení v rámci EÚ často čelia 
neprekonateľným prekážkam), pretože prináša nižšie administratívne náklady a nižšiu 
administratívnu záťaž, vyššiu produktivitu, efektívnosť, konkurencieschopnosť, 
transparentnosť, otvorenosť, účinnosť politiky, prístupnosť a ozrejmenie postupov;

55. domnieva sa, že nedávne oznámenie Komisie o regulačnej vhodnosti (REFIT) by mal byť 
začiatkom ambicióznejšieho úsilia o vybudovanie konkurencieschopnejšej EÚ znížením 
regulačných nákladov podnikov prostredníctvom zjednodušených iniciatív, kontrol 
vhodnosti a neprijímania a rušenia právnych predpisov;
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