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Pozměňovací návrh 1
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že MSP z důvodu 
svých omezených kapacit nepřiměřeně trpí 
zbytečnou administrativní a regulační
zátěží, a vzhledem k tomu, že se 
zákonodárci Evropské unie tudíž zavázali 
k dodržování zásady „mysli nejdříve 
v malém“;

B. vzhledem k tomu, že MSP z důvodu 
svých omezených kapacit nepřiměřeně trpí 
zbytečnou administrativní zátěží, a 
vzhledem k tomu, že se zákonodárci 
Evropské unie tudíž zavázali k dodržování 
zásady „mysli nejdříve v malém“;

Or. es

Pozměňovací návrh 2
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že MSP z důvodu 
svých omezených kapacit nepřiměřeně trpí 
zbytečnou administrativní a regulační
zátěží, a vzhledem k tomu, že se 
zákonodárci Evropské unie tudíž zavázali 
k dodržování zásady „mysli nejdříve 
v malém“;

B. vzhledem k tomu, že MSP z důvodu 
svých omezených kapacit nepřiměřeně trpí 
zbytečnou zátěží, a vzhledem k tomu, že se 
zákonodárci Evropské unie tudíž zavázali 
k dodržování zásady „mysli nejdříve 
v malém“;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)



PE522.981v03-00 4/27 AM\1009536CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že 20,7 mil. malých 
a středních podniků zaměstnává více než 
65 % stávající pracovní síly v soukromém 
sektoru a že malé a střední podniky patří 
mezi nejvíce inovační podniky s nejlepšími 
výsledky v oblasti tvorby pracovních míst 
a hospodářského růstu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 4
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že podniky mohou 
vytvářet zaměstnanost, jsou-li splněny 
správné podmínky, včetně přístupu ke 
kvalifikované pracovní síle a opatření na 
snížení administrativní zátěže na 
minimum;

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že Evropská komise 
zrušila v uplynulých pěti letech 5590 
právních požadavků, čímž snížila náklady 
pro podniky o více než 27 mld. EUR;
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Or. en

Pozměňovací návrh 6
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že Evropská komise 
usiluje o regulační a administrativní 
účinnost prostřednictvím svého programu 
REFIT, posuzování dopadů, testů 
konkurenceschopnosti, prověrek 
způsobilosti, přístupu „TOP TEN“, 
srovnávacího přehledu týkajícího se 
malých a středních podniků a testu 
dopadů na malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dc. vzhledem k tomu, že – jak zdůraznila 
Evropská rada – regulace na úrovni Unie 
je nezbytná k zajištění toho, aby bylo 
dosaženo politických cílů EU, včetně 
řádného fungování jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Krišjānis Kariņš
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že administrativní 
překážky malým a středním podnikům 
brání v plném využívání přínosů 
jednotného trhu;

Or. lv

Pozměňovací návrh 9
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá iniciativu Komise „Top Ten“, která 
je součástí programu REFIT, a bere na 
vědomí slib, že se nejedná o jednorázovou 
snahu, ale o pravidelnou součást 
probíhajícího postupu šetření; zdůrazňuje 
však, že přístup „Top Ten“ nesmí nahradit 
systematický a horizontální politický 
přístup zaměřený na minimalizaci 
administrativní zátěže vyplývající 
z právních předpisů EU a měl by být spíše 
považován za příkladný postup;

1. vítá iniciativu Komise „Top Ten“, která 
je součástí programu REFIT, a bere na 
vědomí slib, že se nejedná o jednorázovou 
snahu, ale o pravidelnou součást 
probíhajícího postupu šetření; zdůrazňuje 
však, že by Komise měla urychleně 
navrhnout  harmonogram postupu na 
snížení zátěže těchto zjištěných 
regulačních předpisů na malé podniky; 
dále zdůrazňuje, že přístup „Top Ten“ 
nesmí nahradit systematický a horizontální 
politický přístup zaměřený na minimalizaci 
administrativní zátěže vyplývající 
z právních předpisů EU a měl by být spíše 
považován za příkladný postup;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá iniciativu Komise „Top Ten“, která 
je součástí programu REFIT, a bere na 
vědomí slib, že se nejedná o jednorázovou 
snahu, ale o pravidelnou součást 
probíhajícího postupu šetření; zdůrazňuje 
však, že přístup „Top Ten“ nesmí nahradit 
systematický a horizontální politický 
přístup zaměřený na minimalizaci 
administrativní zátěže vyplývající 
z právních předpisů EU a měl by být spíše 
považován za příkladný postup;

1. vítá iniciativu Komise „Top Ten“, která 
je součástí programu REFIT, a bere na 
vědomí slib, že se nejedná o jednorázovou 
snahu, ale o pravidelnou součást 
probíhajícího postupu šetření; zdůrazňuje 
však, že přístup „Top Ten“ nesmí nahradit 
systematický a horizontální politický 
přístup zaměřený na minimalizaci 
administrativní zátěže vyplývající 
z právních předpisů EU a nesmí ohrozit 
cíle a účinnost právních předpisů a měl by 
být spíše považován za příkladný postup;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá iniciativu Komise „Top Ten“, která 
je součástí programu REFIT, a bere na 
vědomí slib, že se nejedná o jednorázovou 
snahu, ale o pravidelnou součást 
probíhajícího postupu šetření; zdůrazňuje 
však, že přístup „Top Ten“ nesmí nahradit 
systematický a horizontální politický 
přístup zaměřený na minimalizaci 
administrativní zátěže vyplývající 
z právních předpisů EU a měl by být spíše 
považován za příkladný postup;

1. bere na vědomí iniciativu Komise „Top 
Ten“, která je součástí programu REFIT, a 
bere na vědomí slib, že se nejedná o 
jednorázovou snahu, ale o pravidelnou 
součást probíhajícího postupu šetření;
zdůrazňuje však, že přístup „Top Ten“ 
nesmí nahradit systematický a horizontální 
politický přístup zaměřený na minimalizaci 
administrativní zátěže vyplývající 
z právních předpisů EU;

Or. sv

Pozměňovací návrh 12
Vicky Ford
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Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje proto, že je třeba, aby 
politiky Unie v oblasti inovace, růstu, 
internalizace, produktivity, snižování 
byrokracie, kvality lidských zdrojů a 
sociální odpovědnosti více zohledňovaly 
zásadu „mysli nejdříve v malém“;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyjadřuje obavy ohledně možných 
dopadů zjednodušování právní úpravy na 
práva zaměstnanců v EU; zejména 
konstatuje, že Komise neuvedla, jaké jsou 
pravděpodobné krátkodobé a dlouhodobé 
dopady těchto návrhů na zaměstnance, 
například v oblastech zdraví a 
bezpečnosti; připomíná, že Komise má při 
přípravě posuzování dopadů1 povinnost 
zohlednit základní práva, a připomíná 
nevyváženost analýzy předcházející 
programu REFIT mezi zájmy podniků a 
zaměstnanců;
__________________
1 SEC(2011) 567 

Or. sv

Pozměňovací návrh 14
Marita Ulvskog
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Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. je znepokojen rizikem, že revize 
směrnice o informování zaměstnanců a 
projednávání s nimi, zjednodušení 
předpisů v oblasti kabotáže a přezkum 
směrnic o částečných pracovních 
úvazcích a o dočasné práci, jež byly 
předloženy, i rozhodnutí nerevidovat 
směrnici o karcinogenních látkách může 
mít nepříznivý dopad na zaměstnance, 

Or. sv

Pozměňovací návrh 15
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby více usilovala o 
zajištění toho, že MSP, a to zejména ty 
inovativní, budou podporovány v růstu 
prostřednictvím zjednodušeného 
regulačního rámce a nižší administrativní 
zátěže ve všech oblastech politik, avšak 
zejména na jednotných trzích zaměřených 
na výrobu, digitalizaci a služby;

3. vyzývá Komisi, aby více usilovala o 
zajištění toho, že MSP, a to zejména ty 
inovativní, budou podporovány v růstu 
prostřednictvím zjednodušení 
administrativy a poskytování cílené 
nefinanční a finanční podpory ve všech 
oblastech politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 3



PE522.981v03-00 10/27 AM\1009536CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby více usilovala o 
zajištění toho, že MSP, a to zejména ty
inovativní, budou podporovány v růstu 
prostřednictvím zjednodušeného 
regulačního rámce a nižší administrativní 
zátěže ve všech oblastech politik, avšak 
zejména na jednotných trzích zaměřených 
na výrobu, digitalizaci a služby;

3. vyzývá Komisi, aby více usilovala o 
zajištění toho, že MSP, a to zejména ty 
inovativní, budou podporovány v růstu 
prostřednictvím zjednodušeného 
regulačního rámce a nižší administrativní 
zátěže ve všech oblastech politik;

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby více usilovala o 
zajištění toho, že MSP, a to zejména ty 
inovativní, budou podporovány v růstu 
prostřednictvím zjednodušeného 
regulačního rámce a nižší administrativní 
zátěže ve všech oblastech politik, avšak 
zejména na jednotných trzích zaměřených 
na výrobu, digitalizaci a služby;

3. vyzývá Komisi, aby naléhavě usilovala 
o zajištění toho, že MSP, a to zejména ty 
inovativní, budou podporovány v růstu 
prostřednictvím zjednodušeného 
regulačního rámce a nižší administrativní 
zátěže ve všech oblastech politik, avšak 
zejména na jednotných trzích zaměřených 
na výrobu, digitalizaci a služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby při přípravě 
právních předpisů transparentním a 
řádným způsobem prováděla testy dopadů 
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na malé a střední podniky a aby v rámci 
celé řady legislativních návrhů co 
nejrychleji navrhla zjednodušené režimy a 
výjimky  s cílem výrazně snížit náklady 
malých a středních podniků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby zjednodušila 
nadměrné administrativní formality a 
zároveň zajistila bezpečnost, zdraví a 
ochranu při práci a zaručila, že malé a 
střední podniky svým zaměstnancům 
poskytnou vhodné pracovní prostředí;

Or. es

Pozměňovací návrh 20
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily snadný přístup 
k financování a trhům a aby snížily 
regulační zátěž, která představuje jednu 
z největších překážek zakládání a rozvoji 
malých a středních podniků;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 21
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. považuje za velmi důležité, aby členské 
státy prováděly směrnici 2011/7/EU o 
postupu proti opožděným platbám v 
obchodních transakcích, jež stanoví, že, 
pokud jde o obchodní transakce mezi 
podniky a veřejnými orgány, nesmí lhůta 
splatnosti stanovená ve smlouvě překročit 
lhůty stanovené v čl. 4 odst. 3, pokud není 
ve smlouvě výslovně uvedeno jinak a 
pokud to není objektivně odůvodněno 
s ohledem na zvláštní charakter nebo rysy 
smlouvy, v žádném případě by však nikdy 
neměla překročit 60 kalendářních dní; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 22
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá skutečnost, že Komise začne od 
nynějška začleňovat srovnávací přehled 
týkající se MSP do ročního srovnávacího 
přehledu pro program REFIT; domnívá se, 
že se jedná o krok správným směrem, 
pokud bude dále zahrnovat požadavky 
MSP na rozsáhlejší zjednodušení právních 
předpisů; zdůrazňuje však, že toto 
propojení by v žádném případě nemělo 
oslabit zvláštní pozornost, kterou Komise 
ve svých postupech věnuje MSP;

4. vítá skutečnost, že Komise začne od 
nynějška začleňovat srovnávací přehled 
týkající se MSP do ročního srovnávacího 
přehledu pro program REFIT; domnívá se, 
že se jedná o krok správným směrem, 
pokud bude dále zahrnovat požadavky 
MSP na rozsáhlejší zjednodušení právních 
předpisů, aniž by došlo ke snížení 
účinnosti legislativy nebo k přidávání 
dalších vrstev byrokracie; žádá EK, aby 
tyto nástroje zefektivnila prostřednictvím 
komplexního posouzení dopadů;
zdůrazňuje však, že toto propojení by v 
žádném případě nemělo oslabit zvláštní 
pozornost, kterou Komise ve svých 
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postupech věnuje MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že plánovaný roční 
srovnávací přehled by měl účinně sledovat 
pokrok v právních předpisech a jejich 
provádění na úrovni EU i jednotlivých 
členských států včetně otázky MSP; 
domnívá se, že tento srovnávací přehled 
pomůže MSP posoudit náklady na 
administrativní zátěž vyplývající 
z právních předpisů na úrovni EU nebo 
jednotlivých členských států a umožní 
snadnější monitorování, čímž se zjednoduší 
konstruktivní účast MSP na budoucích 
konzultacích;

5. zdůrazňuje, že plánovaný roční 
srovnávací přehled by měl účinně sledovat 
pokrok v právních předpisech a jejich 
provádění na úrovni EU i jednotlivých 
členských států a rozměr MSP; domnívá 
se, že tento srovnávací přehled pomůže 
MSP posoudit náklady na administrativní 
zátěž vyplývající z právních předpisů na 
úrovni EU nebo jednotlivých členských 
států a umožní snadnější monitorování, 
čímž se zjednoduší konstruktivní účast 
MSP na budoucích konzultacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje však, že jakékoli hodnocení 
ex-post bude jednodušší, pokud bude řádně 
provedeno posouzení ex-ante; vyzývá
proto příští Evropskou komisi, aby 
zahájila debatu o novém 
způsobu posuzování dopadu v evropských 
orgánech se zvláštním zaměřením na 

6. zdůrazňuje však, že jakékoli hodnocení 
ex-post bude jednodušší, pokud bude řádně 
provedeno posouzení ex-ante; domnívá se, 
že způsob posuzování dopadů ve všech 
evropských orgánech a institucích není 
přiměřený a že je třeba jej zlepšit; vyzývá 
Evropskou komisi, aby zveřejnila roční 
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MSP a osoby samostatně výdělečně činné;
domnívá se, že by reforma měla například 
poskytnout více nezávislosti a pravomocí 
výboru pro posuzování dopadů; dále 
doporučuje, aby Parlament více využíval 
možností, které má v oblasti posuzování 
dopadů a testování MSP, zejména před 
předkládáním zásadních změn k návrhům 
Komise;

výkaz celkových čistých nákladů, které 
podnikům vzniknou na základě nových 
návrhů; domnívá se, že by reforma měla 
například poskytnout více nezávislosti a 
pravomocí výboru pro posuzování dopadů; 
dále doporučuje, aby Parlament více 
využíval možností, které má v oblasti 
posuzování dopadů a testování MSP, 
zejména před předkládáním zásadních 
změn k návrhům Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje však, že jakékoli hodnocení 
ex-post bude jednodušší, pokud bude řádně 
provedeno posouzení ex-ante; vyzývá 
proto příští Evropskou komisi, aby zahájila 
debatu o novém způsobu posuzování 
dopadu v evropských orgánech se 
zvláštním zaměřením na MSP a osoby 
samostatně výdělečně činné; domnívá se, 
že by reforma měla například poskytnout 
více nezávislosti a pravomocí výboru pro 
posuzování dopadů; dále doporučuje, aby 
Parlament více využíval možností, které 
má v oblasti posuzování dopadů a testování 
MSP, zejména před předkládáním 
zásadních změn k návrhům Komise;

6. zdůrazňuje však, že jakékoli hodnocení 
ex-post bude jednodušší, pokud bude řádně 
provedeno posouzení ex-ante, jež zohlední 
všechny rozměry; vyzývá proto příští 
Evropskou komisi, aby zahájila debatu o 
novém způsobu posuzování dopadu 
v evropských orgánech se zvláštním 
zaměřením na MSP a osoby samostatně 
výdělečně činné; dále doporučuje, aby 
Parlament více využíval možností, které 
má v oblasti posuzování dopadů a testování 
MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Vicky Ford
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Návrh usnesení
Bod 6 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

domnívá se, že zátěž vyplývající z nových 
návrhů by měla být vyvážena alespoň 
rovnocenným snížením zátěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá žádost Rady, kterou uvedla ve svých
závěrech ze 14. a 15. března 2013, aby 
byla přijata další opatření ke snížení 
celkové regulační zátěže na úrovni EU i 
jednotlivých členských států;

8. vítá prohlášení Rady uvedená v jejích  
závěrech z března a října 2013, v nichž 
uznává, že opatření ke snížení nadměrně 
zatěžující regulace na úrovni EU i 
jednotlivých členských států musí vždy 
zohledňovat nezbytnost řádné ochrany 
spotřebitelů a zaměstnanců; v této 
souvislosti připomíná zásady subsidiarity 
a proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. lituje, že se MSP dosud nedaří využít 
potenciál jednotného trhu, a připomíná, že 
pouze 25 % MSP v rámci EU27 vyváží;
vyzývá Komisi a členské státy, aby 

9. lituje, že se MSP dosud nedaří využít 
potenciál jednotného trhu, a připomíná, že 
pouze 25 % MSP v rámci EU27 vyváží;
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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spolupracovaly na odstraňování 
zbytečných přeshraničních překážek, které 
MSP překáží, a více usilovaly o
harmonizaci právních předpisů mezi 
členskými státy; zdůrazňuje, že je důležité 
uzavřít na 9. ministerské konferenci 
v prosinci 2013 rozvojový program z Dohá 
se zvláštním důrazem na opatření 
k usnadnění obchodu; v této souvislosti 
vítá záměr Komise navrhnout standardní
přiznání k DPH;

spolupracovaly na odstraňování 
zbytečných přeshraničních překážek, které 
MSP překáží, a více usilovaly o předávání 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy, pokud jde o jednoduchou 
administrativu; zdůrazňuje, že je důležité 
uzavřít na 9. ministerské konferenci 
v prosinci 2013 rozvojový program z Dohá 
se zvláštním důrazem na opatření 
k usnadnění obchodu; domnívá se, že 
každá standardizace formulářů k přiznání 
DPH musí být provedena tak, aby 
formuláře nebyly složitější a nepožadovaly 
více údajů, než ten nejjednodušší druh 
formulářů, který tato standardizace 
nahrazuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. lituje, že se MSP dosud nedaří využít 
potenciál jednotného trhu, a připomíná, že 
pouze 25 % MSP v rámci EU27 vyváží; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
spolupracovaly na odstraňování 
zbytečných přeshraničních překážek, které 
MSP překáží, a více usilovaly o 
harmonizaci právních předpisů mezi 
členskými státy; zdůrazňuje, že je důležité 
uzavřít na 9. ministerské konferenci 
v prosinci 2013 rozvojový program z Dohá 
se zvláštním důrazem na opatření 
k usnadnění obchodu; v této souvislosti 
vítá záměr Komise navrhnout standardní 
přiznání k DPH;

9. lituje, že se MSP dosud nedaří využít 
potenciál jednotného trhu, a připomíná, že 
pouze 25 % MSP v rámci EU27 vyváží; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
spolupracovaly v zájmu lepší integrace 
jednotného trhu a více usilovaly o 
harmonizaci právních předpisů mezi 
členskými státy; zdůrazňuje, že je důležité 
uzavřít na 9. ministerské konferenci v 
prosinci 2013 rozvojový program z Dohá;  
v této souvislosti vítá záměr Komise 
navrhnout standardní přiznání k DPH;

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. domnívá se, že nekalá daňová soutěž 
mezi členskými státy má nepříznivé 
dopady na rozvoj podniků na jednotném 
trhu, neboť MSP často v daňových 
režimech znevýhodňuje ve srovnání s 
většími podniky, a brzdí tak jejich 
potenciální růst a investice; je zastáncem 
lepší koordinace daňových podnikových 
systémů v EU, které by se dosáhlo 
zavedením harmonizovaného daňového 
základu a opatřeními v rámci boje proti 
daňovým únikům a agresivnímu 
daňovému plánování;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá členské státy, aby zajistily 
shromažďování finančních a jiných údajů 
o MSP; vyzývá ke standardizaci údajů o 
MSP a k jejich zanesení do pečlivě 
sestavených a ucelených centrálních 
rejstříků;

Or. es



PE522.981v03-00 18/27 AM\1009536CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 32
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby napodobily 
iniciativy REFIT a TOP TEN, které jsou 
prováděny na úrovni EU, a aby zajistily, že 
se sníží regulační zátěž pro MSP také na 
vnitrostátní úrovni; dále zdůrazňuje 
skutečnost, že členské státy mohou velmi 
účinně snižovat regulační zátěž pro MSP 
tím, že se při provádění evropských 
směrnic do vnitrostátních právních 
předpisů vyhnou tzv. „gold-platingu“ 
(nadměrným požadavkům nad rámec 
příslušných směrnic); naléhavě vyzývá 
členské státy, aby využily možnosti 
zjednodušit režimy pro MSP tam, kde to 
právní předpisy EU dovolují, jako jsou 
oblasti informování a konzultování 
pracovníků, hygiena potravin, odpad, 
životní prostředí a roční účetní závěrky;

10. vyzývá členské státy, aby napodobily 
iniciativy REFIT a TOP TEN, které jsou 
prováděny na úrovni EU, a aby zajistily, že 
se sníží administrativní zátěž pro MSP 
také na vnitrostátní úrovni; v této 
souvislosti vyzývá členské státy, aby
bezodkladně přijaly soubor ambiciózních 
opatření, kterými by zmírnily 
administrativní zátěž MSP; zdůrazňuje 
nicméně, že toto zmírnění zátěže nesmí 
ohrozit účinné uplatňování norem MOP; 

Or. es

Pozměňovací návrh 33
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby napodobily 
iniciativy REFIT a TOP TEN, které jsou 
prováděny na úrovni EU, a aby zajistily, že 
se sníží regulační zátěž pro MSP také na 
vnitrostátní úrovni; dále zdůrazňuje 
skutečnost, že členské státy mohou velmi 
účinně snižovat regulační zátěž pro MSP
tím, že se při provádění evropských 
směrnic do vnitrostátních právních 

10. vyzývá členské státy, aby napodobily 
iniciativy REFIT a TOP TEN, které jsou 
prováděny na úrovni EU, a aby zajistily, že 
se sníží regulační zátěž pro MSP také na 
vnitrostátní úrovni; dále zdůrazňuje 
skutečnost, že členské státy mohou velmi 
účinně snižovat regulační zátěž pro MSP
náležitým prováděním evropských směrnic 
do vnitrostátních právních předpisů;
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předpisů vyhnou tzv. „gold-platingu“ 
(nadměrným požadavkům nad rámec 
příslušných směrnic); naléhavě vyzývá 
členské státy, aby využily možnosti 
zjednodušit režimy pro MSP tam, kde to 
právní předpisy EU dovolují, jako jsou 
oblasti informování a konzultování 
pracovníků, hygiena potravin, odpad, 
životní prostředí a roční účetní závěrky;

podtrhuje samozřejmé právo členských 
států přijímat vnitrostátní právní předpisy 
v případech, kdy EU přijala pouze 
minimální ustanovení; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby využily možnosti 
zjednodušit režimy pro MSP tam, kde to 
právní předpisy EU dovolují;

Or. sv

Pozměňovací návrh 34
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby napodobily 
iniciativy REFIT a TOP TEN, které jsou 
prováděny na úrovni EU, a aby zajistily, že 
se sníží regulační zátěž pro MSP také na 
vnitrostátní úrovni; dále zdůrazňuje 
skutečnost, že členské státy mohou velmi 
účinně snižovat regulační zátěž pro MSP
tím, že se při provádění evropských 
směrnic do vnitrostátních právních 
předpisů vyhnou tzv. „gold-platingu“ 
(nadměrným požadavkům nad rámec 
příslušných směrnic); naléhavě vyzývá
členské státy, aby využily možnosti 
zjednodušit režimy pro MSP tam, kde to 
právní předpisy EU dovolují, jako jsou 
oblasti informování a konzultování 
pracovníků, hygiena potravin, odpad, 
životní prostředí a roční účetní závěrky;

10. vyzývá členské státy, aby napodobily 
iniciativy REFIT a TOP TEN, které jsou 
prováděny na úrovni EU, a aby zajistily
zlepšení rámcového prostředí pro MSP na 
vnitrostátní úrovni; dále zdůrazňuje 
skutečnost, že členské státy mohou velmi 
účinně snižovat regulační zátěž pro MSP; 
podtrhuje, že členské státy mohou 
využívat možnosti zjednodušit režimy pro 
MSP tam, kde to právní předpisy EU 
dovolují, jako jsou oblasti informování a 
konzultování pracovníků, hygiena potravin, 
odpad, životní prostředí a roční účetní 
závěrky;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Kent Johansson
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby napodobily 
iniciativy REFIT a TOP TEN, které jsou 
prováděny na úrovni EU, a aby zajistily, že 
se sníží regulační zátěž pro MSP také na 
vnitrostátní úrovni; dále zdůrazňuje 
skutečnost, že členské státy mohou velmi 
účinně snižovat regulační zátěž pro MSP 
tím, že se při provádění evropských 
směrnic do vnitrostátních právních 
předpisů vyhnou tzv. „gold-platingu“
(nadměrným požadavkům nad rámec 
příslušných směrnic); naléhavě vyzývá 
členské státy, aby využily možnosti
zjednodušit režimy pro MSP tam, kde to 
právní předpisy EU dovolují, jako jsou 
oblasti informování a konzultování 
pracovníků, hygiena potravin, odpad, 
životní prostředí a roční účetní závěrky;

10. vyzývá členské státy, aby napodobily 
iniciativy REFIT a TOP TEN, které jsou 
prováděny na úrovni EU, a aby zajistily, že 
se sníží regulační zátěž pro MSP také na 
vnitrostátní úrovni; dále zdůrazňuje 
skutečnost, že členské státy mohou velmi 
účinně snižovat regulační zátěž pro MSP 
tím, že se při provádění evropských 
směrnic do vnitrostátních právních 
předpisů vyhnou tzv. „gold-platingu“
(nadměrným požadavkům nad rámec 
příslušných směrnic); naléhavě vyzývá 
členské státy, aby využily možnosti snížit 
nadbytečnou regulační zátěž MSP tam, 
kde to právní předpisy EU dovolují;

Or. sv

Pozměňovací návrh 36
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje skutečnost, že členské 
státy mohou velmi účinně snižovat 
regulační zátěž pro MSP a vyhnout se při 
provádění evropských směrnic ve 
vnitrostátních právních předpisech 
nadměrné regulaci; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby v případech, kdy to 
právní předpisy EU dovolují, zjednodušily 
formální požadavky kladené na MSP;

Or. es
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Pozměňovací návrh 37
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vítá zavedení „testů MSP“, ovšem 
současně lituje skutečnosti, že pouze 
několik členských států začlenilo tuto 
iniciativu do svého vnitrostátního 
rozhodovacího procesu;

Or. es

Pozměňovací návrh 38
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná svůj postoj k obecným 
výjimkám pro MSP z právních předpisů
EU uvedený v usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 23. října 2012, podle 
něhož by měly být výjimky uplatňovány 
pouze tehdy, pokud řádné testy MSP na 
základě jednotlivých příkladů dokáží, že 
specifické potřeby MSP nelze řešit pomocí 
uzpůsobených řešení nebo jednodušších 
režimů; zdůrazňuje, že obecné výjimky 
pro MSP často zahrnují riziko, že se na 
MSP bude vztahovat nesourodá směs 
vnitrostátních právních předpisů, což by 
zvyšovalo fragmentaci a ztěžovalo jejich 
přístup k vnitřnímu trhu;

11. nepovažuje za vhodné zavádět pro 
MSP plošné výjimky z právních předpisů; 
je toho názoru, že návrhy, které zavádějí 
možnost uplatňovat jednodušší režimy a 
výjimky, by měly být posuzovány 
individuálně;

Or. sv
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Pozměňovací návrh 39
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že zjednodušování 
předpisů by nemělo být vnímáno jako 
záminka pro omezování úsilí v otázkách, 
které jsou klíčové pro bezpečnost a 
fyzickou i psychickou pohodu 
zaměstnanců a mají vliv na jejich práci; 
lituje proto skutečnosti, že politika Komise 
v oblasti pracovního prostředí je chápána 
jako zbytečná zátěž, a že se Komise 
například rozhodla nepředložit návrh 
směrnice týkající se muskuloskeletálních 
poruch; vyzývá Komisi, aby neslevovala ze 
svých nároků, pokud jde o pracovní 
prostředí; 

Or. sv

Pozměňovací návrh 40
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná svůj postoj k obecným 
výjimkám pro MSP z právních předpisů 
EU uvedený v usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 23. října 2012, podle 
něhož by měly být výjimky uplatňovány 
pouze tehdy, pokud řádné testy MSP na 
základě jednotlivých příkladů dokáží, že 
specifické potřeby MSP nelze řešit pomocí 
uzpůsobených řešení nebo jednodušších 
režimů; zdůrazňuje, že obecné výjimky pro 
MSP často zahrnují riziko, že se na MSP 
bude vztahovat nesourodá směs 
vnitrostátních právních předpisů, což by 
zvyšovalo fragmentaci a ztěžovalo jejich 

11. připomíná svůj postoj k obecným 
výjimkám pro mikropodniky z právních 
předpisů EU uvedený v usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 23. října 
2012, podle něhož by měly být výjimky 
uplatňovány pouze tehdy, pokud řádné 
testy MSP na základě jednotlivých příkladů 
dokáží, že specifické potřeby 
mikropodniků nelze řešit pomocí 
uzpůsobených řešení nebo jednodušších 
režimů; zdůrazňuje, že výjimky pro 
mikropodniky často zahrnují riziko, že se
na MSP bude vztahovat nesourodá směs 
vnitrostátních právních předpisů, což by 
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přístup k vnitřnímu trhu; zvyšovalo fragmentaci a ztěžovalo jejich 
přístup k vnitřnímu trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. domnívá se, že mikropodnikům by 
měly plynout výhody z automatických 
výjimek a že by se na ně měly vztahovat 
pouze předpisy, které jsou pro ně 
prospěšné; pokud se na ně předpisy 
vztahují, měly by tyto podniky být 
zvýhodněny menším zatížením;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že směrnice o pracovní 
době by měla být zásadně přepracována s 
cílem omezit nároky pracovněprávních
předpisů, jelikož z hlediska mikropodniků 
a MSP není flexibilní;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Vicky Ford
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Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. doporučuje, aby v zájmu snížení 
nároků vyplývajících z právních předpisů 
v oblasti zdraví a bezpečnosti nebyly 
společnosti s nízkým rizikovým profilem 
povinny uchovávat písemná posouzení 
zdravotních a bezpečnostních rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. s cílem snížit nároky vyplývající z 
nařízení o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek 
(REACH) vyzývá Komisi, aby pozastavila 
další uplatňování tohoto nařízení, dokud 
nedojde k provedení celkového přezkumu 
a souvisejících legislativních změn, neboť 
původní odhady nákladů byly do velké 
míry podceněny; doporučuje, aby MSP 
platily výrazně nižší registrační poplatek a 
aby se na mikropodniky vztahovaly 
přiměřené sazby; bere na vědomí fakt, že 
podniky musí mít jasnou představu o 
nařízení REACH po roce 2018, aby již 
nyní mohly přijímat rozumná investiční 
rozhodnutí; domnívá se, že dodržování 
nařízení REACH vede ke konkurenčnímu 
znevýhodnění MSP sídlících v Evropě, 
obzvláště v situaci, kdy jejich mezinárodní 
konkurenti toto nařízení dodržovat 
nemusí, ale mohou s EU obchodovat na 
základě dohod o volném obchodu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 12 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12d. žádá Komisi, aby uspíšila zpracování 
všech žádostí předkládaných na základě 
nařízení REACH, obzvláště urychlila 
zpracování žádostí předkládaných MSP a 
mikropodniky, a aby MSP a 
mikropodnikům poskytla náležité pokyny, 
které by jim pomohly k úspěšné registraci 
žádostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. považuje konzultace TOP-TEN za 
užitečný postup a výsledek těchto 
konzultací za důležitý signál od MSP a 
organizací, které je zastupují; vyzývá 
Komisi, aby v tomto postupu pravidelně 
pokračovala prostřednictvím 
Eurobarometru; připomíná však výraznou 
nevyváženost zeměpisného rozložení 
reakcí na konzultace TOP TEN; vyzývá 
Komisi, aby uskutečnila hodnocení ex-post 
týkající se důvodů této nevyváženosti, aby 
se zajistilo, že shromážděné informace 
nebudou zkresleny nedostatečnou 
informovaností nebo jinými faktory, které 
by mohly získanou zpětnou vazbu pokřivit;

13. považuje konzultace TOP-TEN za 
užitečný postup a výsledek těchto 
konzultací za důležitý signál od MSP a 
organizací, které je zastupují; připomíná 
však výraznou nevyváženost zeměpisného 
rozložení reakcí na konzultace TOP TEN; 
vyzývá Komisi, aby uskutečnila hodnocení 
ex-post týkající se důvodů této 
nevyváženosti, aby se zajistilo, že 
shromážděné informace nebudou zkresleny 
nedostatečnou informovaností nebo jinými 
faktory, které by mohly získanou zpětnou 
vazbu pokřivit;
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Or. en

Pozměňovací návrh 47
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. očekává, že příští Komise bude i nadále 
považovat „inteligentní regulaci“ za svůj 
úkol v rámci povinností kanceláře 
předsedy, a vyzývá ji, aby posílila úlohu 
vyslanců MSP;

14. očekává, že příští Komise bude i nadále 
považovat „inteligentní regulaci“ za svůj 
úkol v rámci povinností kanceláře 
předsedy, a vyzývá ji, aby posílila úlohu 
vyslanců MSP; naléhavě tudíž vyzývá 
Komisi, aby zajistila, aby vnitrostátní 
organizace MSP byly součástí nedávno 
zřízené sítě zmocněnců MSP a aby setkání 
MSP bylo náležitě informováno o 
iniciativách EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 48
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. konstatuje, že dohody sociálních 
partnerů se vztahují na celou škálu 
podniků a zaměstnanců, ale že jednání o 
těchto dohodách nedržela krok s 
programem EU pro zlepšení právní 
úpravy a že náklady a přínosy vyplývající z 
jejich návrhů nepodléhají automaticky 
důslednému a nezávislému hodnocení; 

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Vicky Ford
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Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vyzývá sociální partnery, aby při 
podávání legislativních návrhů využívali 
rovněž nástrojů pro „inteligentní 
regulaci“, v rámci jednání více 
uplatňovali posouzení dopadů a testy 
mikropodniků / MSP a aby dohody 
navrhující legislativní opatření 
předkládali k vnější kontrole výboru pro 
posouzení dopadů ustavenému Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c. varuje před ohrožením místní a 
regionální konkurenceschopnosti a 
podnikavosti jednotlivců, pokud se úsilí o 
omezení nadměrných požadavků nad 
rámec příslušných předpisů („gold-
plating“) mine účinkem a povede k 
nárůstu maximální harmonizace nebo k 
univerzálním právním předpisům platným 
pro všechny bez rozdílu;

Or. en


